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 ,ה מ ד ק ה

 =וופ ױזַא -- "המשנ ַא ןהָא ףוג יא יו זיא המדקה ַא ןהֶא רפס ַא,
 -ונעגנַא ךיוא סע זיא יוזא ןוא טרָאװכורּפש רעשידיא רעטלַא ןַא טעט

 סָאּפש טָאה רעלעטשטפירש ןייא טינ .םלועה תומוא יד ייב ןעמ

 . ןענַאטשעגסױא טינ ךָאד זיא ייז ןופ רענייק רעבָא ,ןופרעד טכַאמעג
 | ,טנַאקעב סע זיא רימ טייוו יו ,ןויסנ ןעניזָאד םעד

 טהערדעגרעביא ןליפַא טָאה םירפס רכומ עלעדנעמ רעזנוא טָא

 ילב המדקחכ -- המדקה ילב רפטס, :ױזַא טרָאװכורּפש ןעניזָאד םעד
 ,סעטנַאװרעס ןוא .ןעבעירשעג ךָאד רע טָאה תומרקה רעבָא ; "רפס
 -טסיינ רהעז טָאה ,"טָאכיק ןָאד  ןופ רעסַאפרעפ רעכילברעטשנוא רעד

 -דיוו טימ תומדקה ענילייװגנַאל ןוא עגנַאל יד ןופ טכאלעגבָא ךייר
 רעבָא ;רעטלַאלעטימ ןיא םיחבש ןוא םיריש ,ןעטַאטיצ ,ןעננומ

 -יר , םעד ,דלעה ןייז ןעזָאלעגסיױרא טינ ךָאד רע טָאה המדקח ַא ןהָא
 .טלעוו רעניטכיל רעד ףיוא ,"טלַאטשעג רענירעיורט ןופ רעט

 -וצנַא טכַאמענּפָא ךיז ייב ךיא בָאה ,ףיורעד גידנעטכַא טינ ,ןונ

 ןעמָאנ םעד רעטנוא עימָאנַארטסַא ערעלוּפָאּפ א ,ךוב ןעזיד ןעביירש
 -נייא ןהִא וליפַא ןוא ןעטרַאװרָאפ םוש ןהָא רָאנ ,"דרע ןוא ?לעמיה,

 רעגידענג ,ךייא ךָאד רַאּפשרעּפ ךיא רעבָא ...רעבָא ; ןעגנוטייל

 ,ןעטלַאהעגסױא טינ ךיוא סע בָאה ךיא זַא ,ןענַאזוצרעטנוא ,רעזעל

 ךיוא טָאה המדקה א וצ רעסַאפרעפ א ןופ טײקכַאװש עגיבייא יד זַא
 .טייקניניילק ןיימ ןעוועג רבוג

 רעגייטש רעד יוװ ןוא ,המדקה ַא ךיא ביירש טָא ,רוציקכ אלימ |

 ייברעד רעבָא .גיטרעפ ןיוש ןיא ךוב רעד יו ם ע ד כ ָא נ ,ןיא



 ה מ ד ק ה 11

 .-ַָאק יד עדארג רונ ,רעזעל עכילנהעוועג יד ןעניז ןיא טינ ךיא בָאה

 -רעד דנורנ רעד ןוא .רעביירש ןוא םירבכחמ עשידיא יד ,עניימ ןענעל

 רעכלעוו ,רעכלעזַא ךָאנ טרפב ,רעביירש רעשידיא ַא סָאװ ,זיא ןופ

 | ע ז ע ? וצ עבט אזא ןיוש טָאה ,רעקיטירק ַא רַאפ ךיז טלַאה
 .תו6 ד ק ה אקוד

 רעקיטירק ראפ ןעבעירשעג ללכב ןערעוו תומדקח זַא ,קנעד ךיא

 רעזעל רעכילנהעוועג א ןעוו ןעטלעז .םלועה תומוא יד ייב וליפַא

 ןעניפעג ראפרעד רעבָא ; המדקח ַא ןיא ןעקוקוצניירא דלודעג יד טָאה

 ראגָאז ןוא תומרקה טימ זיולב דיז ןענעגונעב סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ךיז

 עשיריא יד סע ןערעהעג עכלעזא וצ טָא ןוא ,רעטעלב-רעדרַאפ טימ

 ןע ט ס נ ר ע ןַא ךיז ראפ ןעהעזרעד ייז ןעוו סרעדנַאזעב ,רעקיטירק
 ךָאֹנ וצרעד ןוא ,ןינע ןעכילטפַאשנעסיו א רעביא קרעװו ַא ,ד ו ב

 | .ןעגירנעטייז-לעיפ ַא ,ןעקיד א

 -כַאװש רעייא גידנענעק ,רעקיטירק עגיצראהבעיל עניימ ,ָאזלַא
 ליוו ךיא סָאװ טָא ןוא ,המדקה עזיד סע ךיא ביירש ,תומדקה וצ טייק
 | : ןעגַאז ַאד

 -ָארטסַא רעביא לעכיב ַא רעדָא דוב ַא ץענרע ןַארַאפ זיא סע ביוא

 .ןופרעד טינ ראג ךיא סייוו ,ןושל-עמַאמ ןעמירָא רעזנוא ןיא עימָאנ
 טינ לאפ ןייק ףיוא רעבָא ,עיצַאליּפמָאק א ,ךילריטַאנ ,זיא דוב ןיימ

 -עירשעגנַא גי ד נע ט ש ט ס ב? ע ז ױזַא רונ ,גנוצעזרעביא ןַא

 -ָאנַארטסַא ערעלוּפָאּפ עכילנהעוועג יו ,טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא ןעב

 ןוא תולדנ סיוא טינ סע רעלקרע ךיא .םלועה תומוא יד ייב סעימ

 ךיא .,טעטילַאניגירַא ףיוא סעּפע רידנעטערּפ ךיא ?ייוו טינ ךיוא ,הואג

 -וצרעביא ןעגנילעג רימ טעוװו סע ןעוו ,ןעדעירפוצ טסכעה ןייז ?עוו

 -גינעוו ןופ ףיולרעפ ןיא בָאה ךיא סָאװ ,ךילטייד ןוא רָאלק ןעבעג

 עשילגנע ,עשיזיוצנַארפ ןיא טנערעלעג ןוא ןעזעלעג רהָאי ןהעצ סנעטס
 ,סעימָאנַארטסַא עשטייד ןוא

 -רַא עכנַאמ טקורדעג ןעוועג ךיוא ןענייז ןעננוטייצ ערעזנוא ןיא

 םינ ייז ןיא ןעד טרעו סָאװ ןוא -- עימָאנַארטסַא רעביא ןעלקיט

 עכלעזַא טכַאמעג לָאמ ןייא טינ באה ןיילא דיא ווא -- ? טקורדעג



 111 ץנארק ּפילימ

 ןוא ךעלקיטש ןעוועג ץלַא סָאד ךָאד ןענייז ךילסילש רעבָא ,סעכבָארּמ

 .םעטסיס ַא ןהָא רָאנ ,ךעלקערב

 -נעמאזוצ ,ךילריטַאנ ,ךיא בָאה ךוב ןעזיד ןופ ךעלטיּפַאק 90 יד

 סָאד יו ,גנונדרַא רעטמיטשעב ץנַאנ א ןיא ,שיטַאמעטסיס טלעטשעג

 -ט ס ַא ןַא זיא סָאד .לעטיּפַאק ןעטשרע םעד ןיא טרעלקרע טרעוו
 וצ טָאה סע סָאװ סעלַא א ,ק59 ָא פ ן'ר ַאפ עי מס ַאנ ַא ר

 טרעלקרע ןוא ןעבעירשעב טרָאד טרעוו ,טלעוו-לעמיה רעד טימ ןָאט

 יד ייב סעימָאנַארטסַא ערעלוּפָאּפ עכילנהעוועג יד ןיא יו ,לעיפ ױזַא

 | יי .םלועה תומוא

 רעבָא ,גנַאהנעמַאזוצ ןעסיוועג א םורַאד ןעבָאה ךעלטיּפַאק עזיד

 ,ןהעטשרעפ ןענעק ייז לָאז ןעמ זא ,יױזַא ןעבעירשעג ייז ןענייז ךָאד

 גידנעננאפנָא ןוא רעדנוזע ב ןע ד עי נידנעזעל

 .5ע טיפ ַאק ןע טצ על? ןופ רַאנַאז ןעזע? וצ

 יד רעביא לעלטיּפַאק יד רעהירפ ןעזעל ֹוצ ןעגנַאפנָא ,לשמל ,ןעק ןעמ

 רעביא ,ןעטענַאלּפ ערעדנַא רעביא ךעלטיּפַאק יד רעהכַאנ ןוא דרע

 .ןרעטש עסקיפ יד רעביא רעדָא ,ןעטעמַאק

 סָאד ןוא ,ערעדנא יד רַאפ רעטכייל ךיז ןעזעל ךעלטיּפַאק עכנַאמ

 רערעכַאפנייא ןַא זיא ט 7 ַא ה נ י א רעייז ?ייוו ,רעבירעד זיא

 סע יאוו ,ךעלטיּפאק יד .,םענייא ןעדעי ראפ רעכילדנעטשרעפ ןוא

 -ַאפ ,ןעגנונכע ר ןוא ןעננוט סע מ ןעגעוו ךיז טדער

 ןופ גנוננערטשנָא ןוא טייקמַאזקרעמפיוא רחעמ ,ךילריטאנ ,זערעד

 ,סעימַאנַארטסא ערעלוּפָאּפ ערעדנַא עֶלַא ןיא סע ןיא ױזַא  ,רעזעל

 רעד ןופ ןערָאװעג טניורקעג זיא סָאװ ,ס'ןָאירַאמַאלּפ ןיא ןליפַא
 עֶלַא ןיא ןערָאװעג טצעזרעביא ןזיא ןוא עימעדַאקַא רעשיזיוצנַארפ

 -טסַא ןעטסואוועב ַאזַא ןופ טייקגיהעפ ענעטלעז יד בעילוצ ןעכַארּפש

 םעד ראפ דנעהיצנא ןוא טכייל ,ךאפנייא ךיוא ןעביירש וצ םָאנָאר

 .םלוע ןעסיורג

 "ר ע ד עכלעזַא ראפ ןעבעירשעגנָא ךוב רעזיד זיא ןיימעגלַא ןיא
 ןעבָאה ןוא קיטעמהטירא לעסיבַא רונ ןענעק עכלעו ,ענע סקַאוו

 ,זיא סָאד יו טָא ,לוש-סּפלָאּפ ַא ןיא ןליפַא טנערעלעג טינ לָאמ ןייק

 רעמַאט ,רעזעל "עשיטסישידיא, עטסיימ יד טימ לאפ רעד ,רעדייל
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 ּוצ םהיא ראפ רעווש וצ ןיא סע זַא ,ןעניפענ ךָאד רעזעל ַאזַא טעװ
 "טייוו יד רעביא) רעט11 רעד יוװ ,ךעלטיּפַאק עכלעזַא ןהעטשרעפ

 "ַָאק עשירָאירעּפ רעביא) רעט25 רעד ,(ןרעטש עסקיפ ןופ ןעטייק

 ןעלטימ ענעדעישרעפ יד רעביא) רעט80 ןוא רעט99 רעד .,(ןעטעמ
 רעט42 רעד ,(דרע יד ןוא ןוז יד ןעשיווצ טייקטייוו יד ןעטסעמוצסיוא

 -- (לעגוק-דרע ןופ ןעגנוגעוועב ענעדעישרעפ יד רעביא) רעט43 ןוא

 טעו סָאד .ןע ּפיה רע ביא ןע צנַאנ ן'י א ייז רע ןעק

 עכלעוו ןופ ,ךעלטיּפַאק ערעדנַא יד ןהעטשרעפ וצ ןערעטש טינ םהיא

 "רוטלוק עניימענלַא ןא ןעבָאה ןוא השעמ א יו ךיז ןעזעל עכנַאמ

 "רעבַא רעביא) רעט92 רעד ?שמל יװ טָא ,גנוטיידעב עכילטכישעג

 -רעבַא ןוא ןעגנוניימ רעביא) רעט98 רעד ,(ןעטעמָאק ןעגעוו סנעביולג

 סעגַאלייב יד ןוא ,(הנבל רעד ןופ סולפנייא םעד ןעגעוו סנעביולג
 -טנע ןוא גנַאפנָא םעד רעביא ,טסנעידנעצעג-ךרעטש םעד רעביא

 | .וו .ז .א ,סרעדנעלַאק ןופ גנולקיוו |

 סעֶלַא ןערעלקרע וצ טגנערטשעגנָא ךיז ךיא בָאה טייז ןיימ ןופי
 ץנַאג .דנַאטש ןיא רונ סע ןיב ךיא יו ,ךילטייד ןוא ךַאפנייא ױזַא

 ןעקנעדוצכָאנ ןֹוא ןעכוז וצ ?עיפ רהעז ןעמוקעגסיוא רימ סע זיא טפָא
 ַא ןענעוו ליפא ,קורדסוא ןערעדנעסַאּפ ַא ןוא ןערעטכייל ַא ןעגעוו
 ,טראוו ןעשידיא ןעכילכיורבעג רהעמ

 -- מ ר ע ט טפור ןעמ סָאװ ךָאד טלהעפ ןושל-עמַאמ רעזנוא ןיא

 ןעבַאה רימ סָאװ ,ןופרעד ךילכעזטּפיוה טמוק סָאד .ע י נג ַא 5 ַא נ
 רעביירש רעדעי סָאד ַאז ,שידיא ןיא רעכיב-לוש ןייק טינ ץלא ךָאנ

 טָאה ,.וװ .ז .א ,עימעכ ,קיזיפ ,עיפַארנַאעג ,ןעגָאז רימָאל ,רעביא

 - ם.'ר ע ט טפור ןעמ עכלעוו ,רעטרעוו עכלעזַא ןעקַאב וצ ןיי ? ַא

 -ארעטיל רעדעי ןיא ןעמונעגנַא ןײמעגלַא ןענייז עכלעוו ןוא ן ע נ

 | .ךַארּפש רעשיר

 -ַאלעטסנַאק ,לשמ5 יװ טָא ,ןענימרטט עשימָאנַארטסַא עטסיימ יד
 ,ןַאידירעמ ,טינעז ,דויטיטְלַא ,דויטיננַאל ,דיטיטַאל ,קיטּפילקע ,ןָאיצ
 -עי .,ןעכַארּפש עלַא ןיא טכיורבעגנ ןערעוו .וו .ז .א ,ןעדָאנ ,קיּפָארט

 סָאו סייוו ,לוש-סקלָאפ ַא טכַאמענכרוד רונ טָאה סָאװ ,רענייא רעד

 עכלעזַא "ןעשטייטרעפ, טינ רָאג םוראד ףראד ןעמ .ןעטיידעב ייז

 | | ,רערניק ראפ ךעלכיב ןיא וליפַא רעטרעוו



 ץנארק ּפיליֿפ

 . ןרעדנַאז ,"ןעשטייטרעפ , ייז רונ טינ ןעמ זומ רעבָא שידיא ןיא

 רעגינעוו סָאװ ךדיז ןעֶלָאז עכלעוו ,רעטרעוו עכלעזַא סעּפע ןעכוז ךיוא

 ןעטייקגירעווש עלעיצעּפס ןענייז סָאד .ןעננושטייטרעפ ןיא ןעניטיונ

 סָאװ ,ייברעד ךָאנ זיא הרצ יד ןוא ,רָאטַאזיראלוּפָאּפ ןעשידיא ַא ראפ

 ןעמהענרעביא טינ רָאנ ?יוו רעביירש רעשידיא ןייא

 רעד טימ ןעלַאז רעטרעוו עסיועג םא ,ןערעדנַא ןַא ייב
 ץלַא טכַאמ רעדעי רונ ,ןענימרעט סלַא ןערעוו טנעקרענַא עקַאט טייצ

 ."רעטרעוו-שטייט , ענעגייא ענייז טקַאב ןוא ךיז ראפ תבש

 ןיא רעטרעוו עכלעזַא ןעקַאבוצסיױא ןעננולעג ןיא רימ טייוו יו

 -ָאד יד ןופ ?ייהטרוא ןעגידענג םוצ רעביא ךיא זָאל סָאד ,ךוב ןעזיד

 ןעזעלוצרעביא ןעריסערעטניארעפ ךיז ןעלעוו עכלעוו ,רעקיטירק עניז

 ,ךעלטיּפַאק רַאּפ ַא שטָאכ

 -נולעג ןזיא רימ סָאד ,ןעמעלַא ךָאנ ןעקנעד וצ רימ ביולרע ךיא

 ןעוו זַא ,ךוב ןעזיד ךילדנעטשרעפ ןוא טכייל ױזַא ןעביירשוצנָא ןענ

 רע טעו ,ךַארּפש עכלעוו דנעגריא ןיא ןעצעזרעביא םהיא לָאז ןעמ

 -ָארטסַא ערעלוּפָאּפ ךילקריוו ַא ראפ סרענעק ןופ ןערעוו טנעקרענַא

 .עימָאנ

 -ָאה טינ לָאז רענייא ןעטייקגיהעפ עלעיצעּפס ַא ראפ סָאװ רעבָא
 ,ךילדנעטשרעפ ןעביירש וצ ,ןעטפַאשנעסיװ ןעריזירַאלוּפָאּפ וצ ןעב

 ןופ .רעזעל םעד ייב טײקמַאזקרעמפיוא ןערעדָאפ ץלַא ךָאד סע טעוו

 -וצ , עקאט זומ ןעמ .ּפָאק ןיא ןיירַא םינ דאז ןייק טכירק ןיילַא ךיז

 טינ טהעטשרעפ ןעמ זַא ןוא ,ןעזעל ןץ'ייב ןעקנעדכַאנ ,"ּפָאק ןעגייל

 ןוא לָאמַא ךָאנ ןעזעלרעביא סע ןעמ ףראד ,קילב ןעטשרע ןופ סעּפע
 ןעשנעמ עטעדליבעג רתהעז זַא ,ןעניימ טינ ףראד ןעמ ,לָאמַא רעדיוו

 ןוא ,"רעסַאװ ַא יו, ךוב ןעטסנרע ןַא ןענעייל ןערָאסעּפָארּפ וליפַא ןוא

 עלעטש ַא לָאמַא ךָאנ ןעזעלוצרעביא טינ לָאמ ןייק רָאג ןעבָאה ייז זַא

 ףראד ,ןע ד ליב סיו א דךיז ?יוװ ןעמ זַא ,טּפיוהרעביא .ןעטרָאד
 ןרעדנאז ,ןינע ןַא ןיא ןעפעיטרעפ ךיז ,ּפָאק טימ ןעזעל רונ טינ ןעמ

 .ןע רידוט ש ,ןענ ר ע ? עקַאט ךיוא

 דוב ןעזיד ןיא ךעלטיּפאק יד ןופ טלַאהניא םעד ןעכַאמ וצ םוא

 ןוא ןעבילקעגנעמַאזוצ רעסאפרעפ רעד טָאה ,רעכילדנעטשרעפ סאו

 -מונ כייצ עדנע ריר ט סו י א 1 8 2 םורַא טריֿפָאק



 ה מ ד ק ה צז

 -עישרעפ ןיא ןענופענ טָאה רע עכלעוו ,ןעטרַאק ןוא רעדליב ,ן ע ג

 -נעמַאזוצ רעסַאפרעפ רעד טָאה ךיוא .קרעוו עשימָאנָארטסַא ענעד

 ןופ רעגייצנָא ןעשיטעבַאפלַא רעדַא ס ק ע ד נ י א ןַא טלעטשעג
 ךילטנעפַאה טעוװ סע סָאװ ,דוב ןעזיד ןיא ןעמענ ןוא םינינע עּלַא

 -לעוו ראפ ,רעזעל יד ןופ ןעגיוא יד ןיא טייקגילעזטייל ןוא ןח ןעניפעג
 ךיז ןעליוו עכלעוו ,עכלעזַא ראפ דילמענ ,ןעבעירשעג סע טָאה רע עכ

 .ןערידוטש וצ ךיוא קשח ןעבַאה ןוא ןעדלינסיוא

 .1917 עדנע ,קרָאי וינ



 .ט ל ַא ה ני א

 לו; אבני טו טיי גרייס

 עטווז | | ---1 לעטיּפאק
 1 -- -- == -- -- לעמיה ןץפיוא קילב רעניימעגלא

 ---2 לעטיּפאק
 ןוא "רעב רעסיורג רעד,--.טכאנ רעגידנערעטש א ןיא
 10 --הדהדהדטדדה יששה יד יד --- "ןרעטש-רַאלָאּפ , רעד

 ---) לעטיּפאק
 ןיא ןעּפורג-ןרעטש עטסגיטכיוו יד ןענעקרעד וצ יוזא יו

 180 = היד ייד חחז ךחח שײד == יח --+ ןעדנעגעג עכילדרָאנ יד

 ---=4 לעטיּפאק

 96 ןעטייז ענייז ייב ןעּפורג ןרעטמש יד ןוא געוו-ךלימ רעד

 --8 לעטיּפאק
 80 = זיה היד תשח דשה ךײח סנעכייצ ענייז ןוא קאידָאז רעד

 ---0 לעטיּפאק
 2 יי ןרעמש עיינ ןוא עלבַאירַאוװ

 ---| לעטיּפאק
 86 --- == -- -- =- -- ןרעטש עכַאפלעיפ ןוא עטלעּפאד

 ---8 לעטיּפאק
 602 = = יז הייד ךיידח ךיחח לעמיה ן'פיוא ןעסַאמ עטפַאהלעבענ יד

 ---9 לעטיּפאק
 + ףפ -- -- -- -- -- ןרעטש עסקיפ ןופ ןעגנונעוועב יד



 ---10 לעטיּפאק
 טא א א א א ןוז רעד ןופ גנוגעוועב ע'תמא יד

 ---11 לעטיּפאק
 - -- ןרעטש עסקיפ ןופ ןעטייקטייוו יד

 ---12 לעטיּפאק
 יי א א יא יא - ןוז רעד ןופ םינכש עטסטנעהענ יד

 ---13 לעטיּפאק
 יי ייד = שי יי = יח .ךי- = -=- ןרעטש עדנרעדנַאו

 ---14 לעטיּפַאק |
 הי יז יד יז יד יד יד יד יד רוקרעמ טענַאלּפ יד

 ---158 לעטיּפאק
 = יי יד += = == = =- םונעוו טענַאלּפ יד

 - 16 לעטיּפאק
 == -- -- תונבל ייווצ ערהיא טימ סרַאמ טענַאלּפ יד

 ---14 לעטיּפאק

 עטווז

 143 -- רעטיּפוי ןוא סרַאמ ןעשיווצ ןעמענַאלּפ עניילק יד

 ---18 לעטיּפאק

 -- -- תונבל ףניפ ערהיא טימ רעטיּפוי טענַאלּפ יד

 ---19 לעטיּפאק
 טכַא ןוא ןעגניר ערהיא טימ ןרומַאס םענאלּפ יד
 תהיה יד יד היד הד יד חד חד דד -- -- תונבל

 ---20 לעטיּפַאק
 -- -- תונבל רעיפ ערהיא טימ סונארוא םענאלּפ יד

 ---21 לעטיּפאק
 -- -- -- רעטיילגעב ערהיא טימ ןוטּפענ טענאלּפ יד

 ---22 לעטיּפאק
 םנעביולגרעבא ןוא ןעגנודליבנייא עדנעגאייקערש
 היד היד יד חד דד ןעטעמָאק ןעגעוו

180 

162 

174 



 עשיוז 2 2 ,28 לעטיּפַאק
 תואובנ עכילטפאשנעסיוו ןוא ןעגנונכערסיוא עטשרע יד
 198 -- -- -- == == -- ןעגנוגעוועבךעטעמאק ןעגעוו

 ---24 לעטיּפאק
 208 -- -- -- םעטסיס-ענוז רעזנוא ןופ ןעטעמָאק יד

 ---28 לעטיּפאק
 9190 = == ייד ייד חד ןעמעמָאק ערעדנַא ןוא עשידָאירעּפ

 ---26 לעטיּפאק
 222 ןעקע- טעמָאק ןופ םייקגיטכיזכרוד ןוא טייקטכייל יד

 ---פ7 פעטיּפאק
 290 = === יחד ךײח ןעטעמָאק ןופ ןעזַאג יד ןוא ןייש רעד

 ---28 לעטיּפאק

 286 == === === == == == == -- -- ןרעטש עדנעלַאפ

 | ---29 לעטיּפאק
 248 --- -- ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד ןעטסעמ ןעק ןעמ יו

 | | ---80 לעטיּפאק
 -ץכערוצסיוא ןוא ןעטסעמוצסיוא ןעגעוו ענעדעישרעפ
 268 --- === זיי יחד ךײח יח --- ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד ןענ

 | .---91 לעטיּפאק
 208 = י-= יז היה היה טדז חס ןעקעלפ ערהיא טימ ןוז יד

 ---ם2 לעטיּפאק
 985 -- -- ןוז רעד םיוא ןעמאלפ ןוא ןענַאיזָאלּפסקע יד

 3 פעטיּפאק
 ןוז רעד ןופ ןעלהעצרעד ןעלהארטש- טכיל יו ןוא סאוו
 998 -- -- -- -- סרעּפרעק עשילמיה ערעדנא ןופ ןוא

 | ---84 לעטיּפאק
 810 --- == = ךיה יז חי הנבל רעד ןופ ךעלפרעבָא יד
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 עטייו ---58 לעטיפאק
 992 -- -- הנבל רעד ןופ ןעזַאפ יד ןוא ןעגנוגעוועב יד

 ---80 לעטיּפאק
 884 -- -- -- הנבל רעד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ ןעטּפילקע יד

 ---9/ לעטיּפאק
 548 -- טולפ ןֹוא עבבע ןופ ןעגנוקריוו ןוא ןעכאזרוא יד

 ---98 לעטיּפאק
 ןֹופ םולפנייא םעד ןעגעוו סנעביולגרעבא ןוא ןעגנוניימ
 386 -- יד יד יד יד יד חד יד יד יד זייי הנבל רעד

 --89 לעטיּפאק

 362 --- -- עימָאנָארטסַא עשיכירג יד ןוא לעגוק-דרע רעד

 ---40 לעטיּפאק
 508 -- -- -- -- דרע רעד ןופ גנוגעוועב עכילגעט יד

 ---41 לעטיּפאק

 806 -- -- - דרע רעד ןופ גנוגעוועב עכילרהעי יד

 ---=42 לעטיּפאק

 יד ןופ עטירד יד--"סעסקָאניױװקע ןופ עיסעצערּפ יד

 98/ -- -- -- -- דרע רעד ןופ ןעננונעוועב-טּפיוה ףלע

 ---48 לעטיּפאק

 598 -- דרע רעד ןופ ןעננוגעוועב-טּפיוה ערעדנַא טכַא יד

 ---44 לעטיּפאק

 ןוא רעלּפעק ןופ עצעזעג יד ןוא טּפַארק-סגנוהיצוצ יד

 00 א א א א טא א א א א א א ןָאטוינ

 ---48 לעטיּפַאק

 הנבל רעד ןופ ןוא ןעמענַאלּפ יד ןופ ןעגעוו יד סָאװ ראפ
 4440 = י-ה זיי זי יח יח היה ייד יז = עגידכעלייק ןענייז



 עטייז ---46 לעטיּפאק

 492 ----- ןעטענַאלּפ יד ןוא ןוז יד ,חנבל יד טגעוו ןעמ יו

 ---44 לעטיּפאק
 421 -- "עקינַאכעמ עשילמיח, סע'סַאלּפַאל ףיוא קילב א

 ---48 לעטיּפאק
  ךעמ יװ :עימַָאנָארט סא עשיטקַארּפ
 ןעטסעמ וצ ןוא ןענעכייצעב וצ ןרעטש טימ ךיז טצונעב
 4868 = == היד היד תיד יז יח הא דרע רעד ףיוא רעטרע

 ---+49 לעטיּפאק
 454 --- -- ןעּפָאקפעלעט עוויטקעלפער ןוא עוויטקארפער

 ---ם0) לעטיּפאק
 466 == ייד ייד זיד יד יד ןעּפָאקסעלעט ןופ גנודנעוונא יד

 : א עגאלייב
 479 םרעּפרעק עשילמיה ןופ ןעטייקסיורג ןוא ןעטייקטייוו .  ןעמיטשעב וצ גנודנעוונא רהיא ןוא סָאמ-לעקניװ יד

 ; ב עגאלייב
 486 -- -- ןעגָאװ ןוא ןעסָאמ ןופ םעטסיס עשירמעמ יד

 | :ג עגאלייב
 א 1910 ןיא טעמָאק סיײלַאה

 | :ד ענאלייב
 .טסנעידעצעג ןוא ןרעטש

 ---.ןעטויקכולטסעפ-סגנילהירפ עטסעטלע יד ןוא רוש לומ)
 -מסירק רעד ןיא טסנעידנעצעג עגילָאמַא ןופ םונמס יד
 404 == החי החי טיש היחח טהחח הסחח יח טיחח ךיחח (טלעוו רעכיל

 : ה ענאלייב
 -רוטלוק 8 גנולקיווטנע ןוא גנאּפנָא ןייז --- חול רעד
 808 = -דד דד הידח היט ןחחז חײד (גנושרָאפכָאנ ץעכילטכישעג

2410 



 :) ענאלייב
 829 -- -- רעזעלגיסגנורעפערגרעפ ןופ גנוקעדטנע יד

 -- סקעדניא |
 ןיא םינינע ןוא ןעמענ ןופ רעגיײצנָא רעשיטעבַאפלא
 עי יט א יא א א ךוב ןעזיד
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 .ןענַאיצַארטסוליא ןופ עטסיל

 ץטייז

 א א ר טא טא טאג ראו אטא טא א א א אטא ראו טלעוולעמיה יד

 180 = == היה ךיז ךיז ייד == -- -- רעב ןעסוורג , ןופ ןרעטשטפיוה 7 יד

 "עב רעכילגעט ןיוז ןיא "רעב ןעסיורג , ןופ סעיציזָאּפ וד ןופ רעיפ

 יי א א א א א א א "ןרעטש רַאלָאּפ , םורַא גנוגעוו

 15 -- -- -- -- ןעגנודליבנויא עשיגָאלָאהמימ טיול "רעב רעסיורג , רעד

 ןַא) ר ר א ראה "ןרעטש רַאלָאּפ} םעד םורא ןרעטש עטסגוטנעק יוד

 "רעב רעסיורג, ןעפורגנערטש יד ןופ סעיצווָאּפ עגוטייזנעגעג יוד

 10 -- היד יז היה החח היה חי החח היח טש השח יז שי "ַאיעּפָאוסַאק , ןוא
 ןוא ןענָאיצַאלעטסנָאק עטסגיטנעק יד טימ געווךלימ ןופ לייהט רעד

 קג וי ר א א נא ר רע א ןעמיוז ענייז ייב ןרעטש עטסלעה

 88 -- ּפָאקסעלעט ןעניילק ַא ךרוד ןעהעז ייז ןעק ןעמ יו ,ןעדַאיעלעּפ וד
 440 = היי הידח היחח = היחהז/ חחדד/ דיחה ןעמפירשפווא עשיבַארַא טימ תולומ 19 וד

 ניי יי א א עא א א א א ןעידנוא ןופ קַאודָאז רעטלַא ןַא

 404 = יה דיחח טידז/ ךשח חול ןעשידיא ןעטלַא ןַא ןופ טריפאק תולומ 19 יד

 טא יי א א א א טא א א א א סורוטקרַא ןופ עיציזַאּפ וד

 890 == תי- היה היהש הויה יי זי= ןעדַאיעלּפ יד ןופ ןוא לָאגלַא ןופ עיוציוָאּפ וד

 08 --- עירָאטַאװרעטבָא סעקרעי ןיא ַאלובעגנ-ןָאירָא רעד ןופ עיפַארגָאטַאפ ַא

 -ַאורעסבָא סעקרעי ןיא טריפַארגָאטָאפ יוװ ,ַאדעמָארדנַא ןופ ַאלובענ וד

 0: ר א א א עא טא רבא אטא א א ר ר טא אב ראה עירָאט

 09 --- -= חדשה חייחפ/ היישח היה שיח סורָאטנעפ ןופ ןעפיוה-ןרעטש רעסיורג רעד

 70 -- -- "יטיסַאנעװ סינַאק , עפורגנרעטש רעד ןיא ַאלובענילַאריּפס וד

 8/ --- היד החח החח החח התחח הקחח חח החחז היחח היפ חי קשה קיח טחהמ חחה סקַאלַארַאּפ ַא
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 89 --- ךיילג ןענייז טכענ יד ןוא געט יוד ןעוו ,דרע רעד ןופ סעיציוָאּפ יד

 98 -- -- -- -- ןוז רעזנוא טומ ךיולגרעפ ןוא םוּפָאנַאק ןופ סיורג וד

 104 --- הי- זיי הא יחד די םעטסיס עשיאעמעלָאטּפ רעדָא עשירטנעצָאעג וד

 -ויצעג ןיילַא סע טָאה סוקינרעּפָאק יו ,םעטסיס עשירטנעצָאילעה יד

 108 ---- יד דיל היי זייי יז הייד .ייייה היי הי .היחד ןיהיז ידיד היה היחה ייד השח טנעכ

 ערעייז טימ ,ןעטענַאלפ עסיורג 8 יד ןופ סיורג עגיסעמסונטלעהרעפ יד

 111 = הי זי- י-= היה שיח יחד ךיח חד שיח = == סנעבווצ ענעמונעגנָא

 116 6 / ה- תהי היא יש הי יש יש א יש == רוקרעמ ןופ ןעזַאפ יד

 119 -- --- -- -- רוקרעמ ןופ ןוא דרע רעד ןופ סיורג עלענָאיצרָאּפָארּפ יד

 שי א א יא א טא א ראה סונעוו טענַאלּפ רעד ןופ ףילגָארעיה

 194 -- - ןעזַאפ-טפיוה 4 סע'סונעוו ןופ םיורג עגיסעמסונטלעהרעפ יד

 194 -- -- -- ןוז רעד םורַא עזייר רחוא ףיוא סונעוו רעד ןופ ןעזאפ יד

 109 --- היד זדד החה ייד = סרַאמ ןוא דרע ,סונעוו ,רוקרעמ ןופ ןעטיברָא יד

 1880 = == === הי חיה זיז ךיד לָאּפ-ךרַאנ סע'סרָאמ םורַא ןעקעלפ עסייוו יד

 186 = היה היד יז חדח חדח היד היד היד חיה טחח יח סרַאמ ן'פיוא ןעלאנַאק יד
 6 א א ראג ר רע ראה טא ראי סרַאמ ןופ עטרַאק ס'לעווָאל רָאסעפָארּפ

 -ַאלּפ עניולק 4 ןופ ןוא רעמיּפוו ,סרַאמ ,דרע רעד ןופ ןעטיברָא יד

 שקר ר ר יי יי א ר ןעטעג

 181 --- היה היד היד ייד יה החי חי היז חשש הוד חוה יח רעטיּפוי ןופ ןעטלַאטשעג

 1858 תונבל עסיורג 4 עניוז ןופ ןעטיברָא ּוד ןוא רעטיּפוו ןופ ןעטָאש רעד

 -רעפ יוז טָאה ןָאירַאמַאלּפ יוו ,תונבל ס רעטיּפוי ןופ סעיציוָאּפ יד

 עג א קא ר א ראא א אטא טא כא יא א אהא לא רבא טנעבווצ

 161 = -י-ה היד חיח חתיי שדי החי טהחח/ יהה יח החי רעטיּפוי ןופ טלַאטשעג ַא

 168 -- == -- -- -- -- ןעגניר ענייז טימ ןרוטַאס ןופ ןעטלַאטשעג יירד

 ןופ ףיולרעפ ןיא ןעגניר ענייז טימ ןרוטַאס ןופ ןעטלַאטשעג ףלעווצ

 10/ = היה הוה היד יח היה חיה ךחװ = =- ןוז רעד םורַא עוייר ןייז

 109 --- ז-ה ייד היה ךיחח ייד יד ןעגניר עניוז ןופ ןוא ןרוטַאס ןופ ןעמָאש רעד

 177 --- --= הי יה ךדה תונבל סע'סונַארוא ןופ גנוטכיר ןוא ןעטיברַא יד

 184 -- -- דרע ןוא ןוטמענ ,סונארוא ןוֿפ סיורג עגיסעמסונטלעהרעפ יד

 101 = == היד היה == יי- == 1006 ןיא טעמָאק ס'ילַאה ןופ גנולעטשרָאפ ַא

 טעמָאק רעד ןיא ןעהעועג טָאה רעביולגרעבַא ןופ עיזַאטנַאפ וד סָאװ

 יי יי יי א א א א א אטא א יא א א א א 1598 ןופ



 210 -- ז-= היד חיז היה דוד יד 1871 ןיא טעמָאק ס'עקנע ןופ ןעטלַאטשעג וד

 211 -- -- ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעטיברָא יד רעביא טציירק טעמָאק ס'ילַאה יו

 218 = חיי דיי תיחח חהש חד ןעטעמָאק עשידָאירעּפ עגונווא ןופ ןעטיברָא וד

 - ןוא ןוז רעד ןיא סוקָאפ ןעכולטפַאשנוימעג ַא טימ סעיניל עמורק ףנופ

 טו יי א א א טא א א א א א אפ עילעהירעּפ ןייא טימ

 290 -- ןוז רעד םורַא דרע רעד ןופ ןוא טעמָאק ס ילַאה ןופ ןעטיברָא יד

 רעד ןופ טיברָא יד טציירקעגרעביא טָאה טעמָאק ס'ילַאה ןעוו ןוא יװ
 קט יי א ר א א א א א א א א טא טא 1910 ןיא דרע

 298 = == ה-= ה-= יי= יי= שיח שי קעיטעמַאק ַא ךיז טעדליב סע יוזַא יװ

 904 -- -- ןוז רעד ןופ ןעסיוטשעגירוצ ןערעוו ןעקעיטעמָאק יוזַא יוו

 200 -- -- 1848 ןיא ןוז יד טזיירעגמורַא טָאה טעמָאק עסיורג ַא יוזַא יו

 298 --- --= == ד-= == == 1907 ןיא טריפַארגָאטָאפ יוװ ,טעמָאק ס'לעינַאד

 ענק יי ר א א א א עא 1898 ןיא טעמָאק ס'וטַאנָאד ןופ ּפָאק רעד

 284, = --/ הי= היה היה היי היי זיי יי = ןעטעמָאק ןופ ןעקע ןעטרָאס וירד
 286 --- === יי= יה --- טכַאנ רעבמעווָאנ ַא ןיא לעמיה ן פיוא קרעוורעייפ ַא

 940 -- 1894 ןיא ַאינרָאפילַאק ןיא ןייטש-לעמיה ַא ןעהעזעגסיוא טָאה סע יוו

 2400 --- = חחח חההח תתהח/ טקחמ/ החמ/ טדשח 1879 ןיא ַאװָאוװַא ןיא ןייטשלעמיה ַא

 2440 = == = יי יח ה-= == 1804 ןיא ךיירקנַארפ ןיא ןייטשלעמיה ַא

 280 -- -- -- -= רעטיולגעב ערעטערג ערהיא טימ ךיולגרעפ ןוא ןוז יד

 284 == היה שה החחי טתחש  טקיש יש ששי ןשחח  תחש טי .סוגנעוו רעד ןופ סטיזנַארט טכַא

 ןוא טיזנַארט סע'סונעוו ןופ ןעגנוזייונָא טימ לעגוקידרע ןופ עטרַאק

 289 --- == יח היה יח החי ה העחא יש חק קיש עא שש ולא טי = -- 4
 ןוא טיזנַארט סע'סונעוו ןופ ןעגנוזייוונָא טימ לעגוק-דרע ןופ עטרַאק

 20 יי א א א א ר טא טא א אי א טא א א יא יא 1898

 214 = י-ה ייד הייד דיי יי היזק יז ליידיק יקח הי ךעלפרעבָא ס'ןוז יד

 -ןענוז םעד ןופ ןעגנורעדנע-ןייש יד ןעניפעגסיוא ןעק ןעמ יוזא יו

 טעראר טא א יא א אט א טאג עא טא עא א טא ויירק

 278 -- -- -- -- ּפָאקסעלעט םעגיילק ַא ךרוד ןעקעלפ ערהיא טימ ןוז יד
 219 -- ּפָאקסעלעט םעניילק ַא טימ ןעקעלפ-ןוז יד ןעטכַאבָאעב ןעק ןעמ יו
 980 -- -- -- -- --- ןַאסנַאשו .פָארּפ ןופ טריפַארגָאטָאפ יווװ ןעקעלפ-ןענוז

 981 -- -- -- -- דרע יד ראפ רעסערג לָאמ ןעבעיו 1888 ןיא קעלפיןוז א

 989 -- -- ּפָאקסעלעט א ךרוד סווא טהעז קעלפ-ןוז רעכילנהעוועג א יו

2. 



 קט א נא ר טא א א טאג טא ר ןעקעלפ-ןענוז יד ןיא ןעגנורעדנע

 986 == === זייי יהי היחח קדש יה השיי זי ךיוה רעטעמָאליק 988,000 ןעמַאלפ-ןוז

 288 == == י-- יח היי= שי ןעמַאלפ-ןוז יד ןופ ןעטלַאטשעג ענעדעישרעפ

 קי יא א עא א עא א ר טא נא רנאא 1869 ןיא המח יוקיל עלופ א

 900 = הי הי הי= == == == 1880 ןיא ןוז רעד ןופ סּפילקע רעלַאטָאט
 991 -- -- -- 1811 ןיא ןעמַאלפ ןוא ַאנָארָאק ,ןעקעלפ ערהיא טימ ןוז יד

 208 = == = יה יי יח היש = היי דוד יז == == --- == פָאקסָארטקעּפס א
 טע ר א א א א ר רעסַאװ ןיא ךיז ןעכערב ןעלהַארטש טכיל יוװ

 290 6 226 == יה יה ידח ייד זי םזירּפ א ךרוד םַאלפ א טהעז ןעמ יוזא יו

 8000 = === == הי י= י= יי= ייד == רעטקעפס-ןוז א ןופ סעינול טּפיוה וד

 -ַארמקעּפס א ךרוד גיוא םוצ ןעכיירגרעד ןוא ךיז ןעכערב ןעלהַארטש ווו

 2101 יי א א טא טא טאג אנא טא אהא א ירא א א א א א ּפָאקס

 804 -- ז-= דוד דח- -- -- ןעלַאטעמ 8 ןופ ןוא ןוז רעד ןופ סרעטקעּפס יד

 818 -- סרעטַארק ןוא גרעב ,"ןע םי, ערהיא טימ הנבל רעד ןופ עטרַאק א
 914 -- ּפָאקסעלעט םעניילק א ךרוד טחעז ןעמ יוו הנבל רעד ןופ לייהמ א

 לנו יי ר א טא יא טא א יא א טא טא סוקינרעּפָאק רעטַארק רעד

 ,לעטָאטסירַא ,ןָאטַאלּפ ,דעמוכרַא םרעטַארק וד טומ גרעב-ןינעּפַא וד

 816 ה-- ייד חי החח השח זיהח ידי הייד תחח יד טיש יז תשח ךחח ךחח זי .וו ,ז ,א

 818 ה-- היד חיח זיי היד חד ךחח החי החח החח די ךחח ךיח דוד יח == הנבל עלופ יד

 810 --- --= חיד חיז חד תחח החח חשש יח הנבל רעד ןופ לעטרעפ רעטשרע רעד

 ףיוא ןוא דרע רעד ףיוא טרא ןעשינַאקלואו א ןעשיווצ ךוולגרעפ ַא

 801 = == היה הי= הי= יה == == = ייד היד היחיט ישי ןייש ייש שי הנבל רעד

 8240 --- = יח חיה הייד ךיח ןוז רעד םורא ךיז טהערד הנבל יד יווװ לעיּפשייב א

 קי ר א א א ירא ראט א טא נא ר יא .חנבל רעד ןופ ןעזַאפ טכַא

 םורא הנבל רעד ןופ טייצ-סגנוגעוועב יד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד

 2: יי א א א א א א עא יא א נא דרע רעד םורא ןוא ךיז

 989 = = == == == == =- -- -- הנבל רעד ןופ ןיישבא רילָאקי-שַא רעד

 22 ר א א א ר א טא ראג ראט א ןָאיצַאידַאריא ןופ גנוקריוו יד

 886 = = === היד = יד == הנבל ווקול ןוא המח יוקיל ןופ גנורעלקרע

 988 ךרע רעד ףיוא טלַאפ הנבל רעד ןופ ןעטָאש רעד יוזא יו ; המח יוקיל

 588 הנבל רעד ףיוא טלַאפ דרע רעד ןופ ןעטָאש רעד ווזא וװ ; הנבל יוקיל

 טז
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 889 'ַארבמונעּפ , ןוא "ַארבמוא , יד ןעגווצ וצ טנעמורעּפסקע רעכַאפניוא ןַא

 848 -- -- טנעקשַאט ןיא הנבל ווקיל א ןעגָאירעּפ טלָאװעג טָאה ןעמ יוװ

 | עלַאטָאט ַא תהעשב דרע רעד ףיוא טלַאפ הנבל רעד ןופ ןעטָאש רעד יו

 846 = = יז היז -= יי= היה יש הי יש חוש ישח יח טיש שי המח יוקיל
 84/ --- = == יח יח חד --- == סווא טהעז המח ווקיל ערעלונַא ןַא יו

 2 0 ר א א א א א א ר א א טולּפ ןוא עבבע ןופ גנורעלקרע

 8668 == === == = = רעגייז-ןענוז רעלַאקיטרעװ א ןוא רעלַאטנָאזירָאה א

 978 -- גָאט-ןרעטש ַא ןוא גָאט-ןענוז ַא ןעשוווצ טווצ ןוא דעישרעטנוא רעד
 טץא  א ראא רא רבאא רא סקַא ס'דרע רעד ןופ טייקנעגיובעגוצ יד

 2: א א א א א א א ר א א א א א א א אפ סובָאלג א

 םורא עוייר רעכילרהעי רהיא ףיוא דרע רעד ןופ סעיציוָאּפ ףלעווצ

 28 = היי ייד יז ייד .ייייד דיי יז יז יח יה היי .יייד קייז .דרזיז יח ןוז רעד

 רעגידנוטשי-1 רהיא טימ ךיילגרעפ ןיא דרע רעד ןופ רעטעמַאיד רעד

 880 --- --- == היה היה יח יח החי ישש הקשש דיי טיש הי ןוז רעד םורא עזייר

 804 -- -- -- .סעטקָאניװקע וד ןופ עוסעצערּפ , רעד ןופ גנולעטשרָאפ ַא

 407 -- -- == == -- -- -- ץעועג ןעטייוצ ס'רעלּפעק ןופ גנורעלקרע
 וד וצ עיצרָאּפָארּפ ןיא ןעטכיולעב רעכַאװש טרעוװו ךַאז ַא יו

 410 --- רעּפרעק ןעדנענווש א ןופ טייקטייוו רהיא ןופ ס ר עוו ק ס

 418 = = זיי יייה היה השדה שדה דרע רעד וצ טלַאפ הנבל ּוד ווו גנולעמשרָאפ א

 498 --- --= חשד חיי יח דרע רעד ןופ טייקטכודעג יד ןעמיטשעב וצ לעטימ א

 438 עקינַאכעמ עשילמוה סע'סַאלּפַאל טיול ןענַאטשטנע ןענייז ןעטענַאלּפ יוו

 440 = == חיח שדה חח חיחח יח היי חשש דת עיבַאלָארטסא עשיכירג-טלַא ןַא

 יד ווו זנוא ןופ רעטייוו זיא ןוז וד זַא ,טגווצעג טָאה סוכרַאטסירַא יו

 440 -- == -=- יש יח ידי הדש שדה הייד הידה יה ךיחח היה החח תיחח חח -== תבל

 448 -- -- -- -- ערעפס-לעמיה רעד ןופ ןעלעלַארַאּפ ןוא ןענַאודירעמ וד

 4808 === == זי= זיד = לעועלג"זנול ַא ךרוד טלַאטשעג ַא ךיז םעדליב סע יו

 48/ == == == ײ= ײ- == == -- ס'ָאלילעלַאג וװ ,פָאקסעלעט רעכַאפנווא ןא

 460 ה-- --= זדד הה= יח = טרעדנוהרהָאי ןעט-17 ןופ ּפָאקסעלעט רעגנַאל ַא

 461--- היה חיה היד היד האש שה יח ךחח = -- וןֹוטקעיבָא רעשיטַאמָארכַא ןַא

 468 -- -- לעגעיּפש עװַאקנָאק ַא ןופ טריטקעלפער ןערעוו ןעלהַארטש יו

 4644 --- = היה יי= = רעטסומ ס'נָאטוינ ךָאנ ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפער ַא

 4260 === יה היי ידי= יי רעטסומ ס'לעשרעה ךָאנ ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפער ַא
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 468 -- -- -- -- רעטסומ ס ירָאגערג ךָאנ ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפערד ַא

 407 -- ןרעטש יד ןופ גנוגעוועב ערַאבנייש יד ןעגלָאּפוצכָאנ ּפָאקסעלעמ ַא

 460 --- עירָאטַאװרעסבָא רעזירַאּפ רעד ןופ ּפָאקסעלעט-לעי רָאטַאווקע ןַא

 470 -- -- עירָאטַאװרעסבָא רענָאטגנושַאו רעד ןופ לעקריצדןַאידירעמ ַא

 ץק יי א א א א יא טי יי א א א א א רבא טנַאטסקעס ַא

 418 -- -- -- -- ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפער רעסיורג ס'לעשרעה סםַאיליוװ

 474 -- -- -- -- -- -- ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפער רעסיורג סע'ססָאר דרָאל

 4/6 -- -- -- -- עירָאטַאװרעסבָא רעזירַאּפ ןופ ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפער

 480 = === יי == זי זיורק ַא ןופ לייהט ַא ךרוד סָאמ ןייז ןוא לעקניוו ַא

 181 = הייד יי= הי י-= = ךַארג 860 ןיא ויירק ַא ןופ גנולייהטוצ יד

 891 --- געטיןעכָאוװ ןופ ווירק רעשעטסילַאבַאק רעדָא רעשיגָאלָארטסַא רעד
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 1 לעטיּפאק

 ,לעמיה ןיפיוא קילב רעניימעגלַא

 ןוא רהעמ טינ טנייה רימ ןעהעז ןעניוא עטעקַאנ ערעזנוא טימ

 עלעיפ לייוו ,רעגינעוו ךאנ רשפא ,ןעשנעמ עדליוו ראפ רעטייוו טינ
 עדליוו ייב רעפרַאש דילנהעוועג זיא האיר יד זַא ,ןערעכיזרעפ עדנעזייר

 ןערהעלקרע ךיוא ןעק ןעמ סָאװ ,ןעשנעמ עטריזיליוויצ ייב רעדייא

 ערהעל עכילטפַאשנעסיװ-רוטַאנ ?לכ2ב ןוא עשיטסיניװרַאד יד ךרוד



 - טלעוו-לעמיה יד =! 2

 -נעט-נאט ןופ עסינפרידעב וצ ןוא גנובעגמוא רעד וצ גנוסאּפוצ ןופ

 ךיז ףראד סאוו ,ןעשנעמ א ראפ זא ,ךיז טהעטשרעפ סע .ןעבעל ןעכיל

 סלא זייּפש ץלא גידנעכוז ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא ןעּפעלשמורא

 ןעריּפשרעד וצ האיר עפראש א ןעבאה וצ רעניטכיוו לעיפ זיא ,רעגעי

 -טדָאטש ַא ראפ רעדייא ,סנעטייוורעד ןופ ,היח ַא סרעדנַאזעב ,ןעכאז

 .רעיוב-רעקַא ןא ראפ וליפא רעדָא שנעמ |

 ןעקילב ערעזנוא ןעפראוו רימ תעשב ,ץלא רימ ןעהעז סלאפענדעי

 ןעסיועג ַא ,עק ער טש עסיווע ג  ַא יו רחעמ טינ ,ךיז םורא

 ןעשילמיה ַא רעטנוא דרע רעד ןופ עכעלפרעביוא רעד ףיוא זיי ר ק

 -ַא ה טרָאװ ןטימ ךילנהעוועג טנעכייצעב ןעמ סָאװ סָאד ,בלעוועג

 ַא ןופ טמַאטש  ;ןַאזיַארָאה : ןעכַארּפשעגנסױא שילנע) ט נ ָא ז י ר

 טינ ךיז ןעלָאז רימ ואוו .(ץענערג טעטיידעב סָאװ ,טרָאװ ןעשיכירג

 ץלַא זנוא םורא םיור רעד זיא ,ןעקוק טינ ןעלָאז רימ יוװ ןוא ןעניפעג

 סע ןעק ניוא עשיזיפ רעזנוא יו רהעמ טינ ץלא ,רעטצענערגעב ררעז א

 ןענוא עני ט ס יי נג ,ןענַאז וצ אז ,ערעזנוא טימ .ןעכיירגרעד

 י ד יװ וליפא טייוו יוזא ,טלעוו עטייוו רהעז ַא רעבָא רימ ןעמהענעב
 -ַָאה א ךיז ראפ ץלַא ןעהעז רימ ?הָאובֶא .טייק כילדנענוא

 ךָאד רימ ןעהעטשרעפ ,טלעוו רעד ןופ ץענערנ ַא סעּפע סלא ,טנָאזיר

 יוזא ,ויטי ָאּפ ץנאג סע ןעסייוו רימ ,רהעמ ךָאנ ,ןוא

 זא ,ןעסיוו וצ סעּפע דנַאטש ןיא ןענייז רימ יוװ וויטיזַאּפ ןוא רעכיז

 ןעניזָאד םעד ר ע טני ה זא ,טלעוו יד טינ ךָאנ ךיז טנידנע טימרעד

 .בלעוועג ןעשילמיה םעד רעטנוא דרע יד רעטייוו ךיז טהיצ טנַאזירָאה

 יו ,ןעשנעמ עטשרע יד ןעמוקעג ןיוש ןענייז טייהסיוועג ַאזַא וצ

 גנורהאפרע עטסכאפנייא יד .ןעקנעד וצ ןעננאפעננָא ןעבָאה ייז רונ

 טרָא ןייא ןופ טּפעלשענמורא ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעזיוועב סָאד ייז טָאה

 רעטשרע רעד סָאװ ,ןענױא עבלעז יד טימ .ןרעדנא ןַא ףיוא
 ןופ סיורא זיא רע תעשב ,טנאזיראה ןייא ךיז ראפ ןעהעזעג טאה שנעמ
 רעטייוו סָאװ ,ןעטנַאזירַאה עיינ ץלא ןהעזרעד רע טָאה ,ץאלּפ ןייא

 -היפ טזומענ ןוא טרהיפעג םהיא טָאה סָאד ןוא ,טזײרּפשעג טָאה רע

 רעביא לעמיה םוצ ןוא סיפ ענייז רעטנוא דרע רעד וצ זא ,סולש םוצ ןער

 רעכאפנייא ץנאנ ַא זיא סָאד .ָאטינ קע ןייק רָאנ סעּפע זיא ּפָאק ןייז

 יו ,רהעמ טינ סייוו ןעמ ננאל ָאז ,רעכילריטאנ ץנַאג ַא ךיוא ןוא סולש

 ן'םיוא זעגנוטכַאבָאעב טינ טכַאמ ןעמ ןוא ןעניוא יד טימ טהעזרעד ןעמ



 3 | ץנארק פיליפ

 ,ןוז רעד ןופ ןעננונעוועב יד ןענעוו ןהענרעד וצ סעּפע םוא ,לעמיה

 ,ןרעטש יד ןופ ןוא הנבל רעד ןופ

 ץלא יד ןעפַאזָאליפ ןוא ןעגָאלַאכיסּפ וצ ןעזָאלרעביא ןעלעוו רימ
 ןענעוו סינעטער עגיבייא יד ,ןענַאז געמ ןעמ ,ןענארפ עלַאפסינמייהעג

 -רָאפ ןענירק רימ יוזא יוװ ,טּפיוהרעביא ןעקנעד רימ יוזא יו ,ןעעדיא
 סָאװ ,סעֶלַא ןופ ,ןעכאז ע ר ע סיו א ןופ ןעפירנעב ןוא ןעננולעטש

 ע נ ע ר א ב ע ג נ יי א ןעבאה רימ ביוא ; םורא זנוא טלעגניר
 טייקבילקריוו רעד ןיא עקַאט ןענייז ןעכאז ביוא ,טינ רעדָא ןעעדיא
 .וו ,ז .א ,,וו ,ז .א ,םישוח ףניפ ערעזנוא טימ ייז ןעמהענעב ריס יוו יוזא
 -ַארטסא ןופ ןוא ?לכב ןעטפַאשנעסיװ-רוטַאנ ןופ עטכישעג יד רעבָא ---

 -רעפ ןוא סעבָארּפ ,ןעננוטכַאבָאעב ןהָא זא ,זנוא טנייצ טרפב עימָאנ
 רהעמ טסואוועג טינ טנייה רימ ןעטלָאװ ןעגנורהאפרע ייל-רענעדעיש

 טינ וליפא ןוא ,ןעסינעפעשעב עכילשנעמ עטשרע יד יו ,טלעוו רעד ןופ
 | - .ןעפפַא יו רהעמ

 ,ןערהַאי ןופ ףיולרעפ ןיא ,תורוד ענילהעצנוא ןופ ףיולרעפ ןיא

 -ולטפַאשנעסיװ-רוטַאנ ןופ דנורג םעד ףיוא ןענעכער ףראד ןעמ עכלעוו
 ןעכילשנעמ ןופ זיירק רעד זיא ,ןע נאיל י מ ןיא ןעגנושראפ עכ
 -רע ךרוד ךיוא יו ,ןעגנורהאפרע ךרוד ןערָאװעג רעטיירב ץלא ןעסיוו
 רוטַאנ יד עכלעוו ,ןעשנעמ עכלעזַא ןופ ןעגנוקעדטנע ןוא ןעגנודניפ

 - ,טסייג ןערעכעה ַא טימ ,ןעטייקגיחעפ ערעסערג טימ ןעקנַאשעב טָאה
 -ייז יוזא ןוא ,ןערעמלע ערעייז ןופ טנערעלעג ןעבָאה רעדניק יד |

 תויח ןעגו עסינ טנ ע ק עסיוועג ןערָאװעג טלעמאזעגנַא ךיוא ןענ
 ןעגנוניישרע ןעגעװ ןוא ןעננורעדנע-רעטעוו ןענעו ,ןעצנאלפ ןוא

 ןעוועג ןענייז רעקלעפ עלא ייב ןוא ןעטייצ עלא ןיא ,לעמיה ן'פיוא

 עגיטסייג ערעייז טימ טנעכייצעגסיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעשענמ
 ערעייז וצ ןענעוו עיינ עסיוועג ןעזיוועגנַא ןעבָאה עכלעוו ןוא עטפערק
 -יטלוק וצ רעסעב יװ ,ןעטנעמורטסניא ןעכַאמ וצ רעסעב יו ,רעדירב
 .וו .ז .א ,עקנארק ןעלייה וצ רעסעב יוװ ,דרע יד ןעריוו

 סייוו דניק-?הוש ַא ,?עיפ רהעז ,לעיפ םוראד רימ ןעסייוו טנייה

 רעבָא .ןעטייֵצ עטלאדיורג יד ןיא ןעינעש עטסערג יד ראפ רהעמ טנייה

 יד סאוו םעדצארט ,רעטקנערשעב א ץלא ,רעדייל ,ךאנ זיא "רימ , רעד

 ןעזומ ןעסאמ יד .עטירשטרַאפ עניזיר ךיוא טכַאמ גנודליב-סקלָאפ
 רונ טינ ןעכאז ?עיפ וצ ,ןעכאז עלעפ ה ג | מ א ב ןעמהעננַא



 טלעוולעמיה יד 4

 טייקכילגעמ ירד ןעבָאה ןעשנעמ ?הָאצ עניילק ץנאג ַא ?ייוו ,רעבירעד

 ,רעבירעד ךיוא ןרעדנַאז ,ןעטעטיסרעווינוא ןיא ךילדנירנ ןערידוטש וצ

 טריזילַאיצעּפס ןוא טגייווצרעפ רהעז ןענייז ןעטפַאשנעסיװ יד לייוו

 ןיא ךיז ןעזומ ןעשנעמ עטערליבעג-ךיוה וליפא סָאד ַאז ,ןערָאװעג

 .ןעטרעּפסקע ןוא ןעטעטירָאטיױא ףיוא ןעזלָארעפ ןעכאז עלעיפ

 ,ןעשנעמ ַא ראפ ןעטייצ ערעזנוא ןיא ךילנעמנוא ןיוש זיא סע

 טימ ןענייטשרעביא וליפא רע געמ ,ןייז טינ לָאז עינעשז ןייז סיורנ יו

 -נעסיוו עלא ןענעק וצ ,לעטַאטסירַא ןַא ןעטייקגיהעפ עניטסייג ענייז

 -העננַא ןומ ,לשמל ,גָאלַאיזיפ רעדָא םָאטַאנַא רעטסערג רעד .ןעטפַאש

 -נונעכערסיוא וצ טמוק סע ןעוו ,םָאנַארטסא ןַא טעטירָאטַא ןא ראפ ןעמ

 ,המח יוקיל ַא ןעגנעוו ,סרעּפרעק עשילמיה ןופ ןעננונעוועב יד ןעגעוו ןעג

 -נירנעב הנומא יד זיא עלעפ עכלעזא ןיא רעבָא .וװ .ז .א ,הנבל יוקיל

 ןע טק ַאפ עט גיט ע טש עב ? ַא מ ? עי ם ףיוא טעד

 טגנאלרעפ ןעמ .ן ע ג נו ר ה ַא פ ר ע ערַאבטיירטשעבנוא ףיוא

 טנרעל ןעמ .,ןיירא טלעוו רעד ןיא םתס ןעביולג וצ זנוא ןופ טינ ָאד
 ןרעדנַאז ,לכש ן'פיוא ךיז ןענייל סָאװ ןעכאז עכלעזא רונ טינ ץלַא זנוא
 ןוא ןעכַאמוצכַאנ דנַאטשמיא ןיילא ןענייז רימ עכלעוו ,עכלעזַא ךיוא

 רימ ןעוו ,ןעמהענרעפ טימרעד ריז ןעלָאז רימ רונ ןעוו ,ןעזייוועב וצ

 ,טעטילַאיצעּפס רעזנוא ראפ ןעכַאמ סע ןעלָאז

 ןעגנורעכיזרעפ יד ןיא ןעביולג רהעמ ץלא רימ ןענעק ךילנהעוועג
 ער היא ןיא ט 9 ע ר סט יז רהעמ סָאװ ,טפַאשנעסיװ ַא ןופ

 -עטשעב ןערעוו תואיבנ ערהיא רהעמ סָאװ ,געג ָאזסיואר אפ

 ךאז ערעי ןהעז ןעלָאז רימ זַא ,ניהטיונ טינ ?לכ2ב ןיא סע טניט

 -סיוא ,ןעריבורּפסיױא ןיילא סעלא רעדָא ,ןעניוא ענענייא רעזנוא טימ

 סָאװ סעלא זא ,טייחרעכיז יד ןעניוועג ֹוצ םוא ,ןעכַאמכָאנ ןוא ןעשרָאפ

 -עג ךילנהעוועג זיא סע .גיטכיר עקַאט זיא ,זנוא טנרעל טפַאשנעסיװ ַא
 רעו .ןפרעד ןע ט ַא טל וז ע ר יד ןעהעז רימ ןעוו ,זנוא ראפ גונ

 רענעגייא רעזנוא יוװ ,טינ סייוו רעד ,עימַאטַאנַא טנרעלעג טינ טָאה סע

 -עג ןליפא ,?שמל ,סע ןעבַאה זנוא ןופ ?עיפיוו --- טיובעגנ זיא רעּפרעק

 -רעפ ןערָאלק ַא טימ רעניצנייא ןייק רעבָא ?ץרַאה עכילשנעמ ַא ןהעז

 ןיוש ןעגנוביירשעב עשימָאטַאנַא יד ןיא ןעלפייווצ טינ טעוװ דנַאטש

 ןעכַאמ טנעקעג טינ ןעמ טלָאװ םעד ןהָא לייוו ,ןיילא םעד בעילוצ
 : .סעיצארעּפָא עשיגרוריכ עגיטכיוו
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 ערהיא זא ,רענייא רעדעי סייוו ,עימַאנָארטסא טגנאלעבנָא סָאװ

 ןעמ זומ םוראד .גָאט רעד יו ,רעכיז יוזא ןענייז ןעננונַאזסיױארָאט

 ערהיא ןיא דיז טציטש יז עכלעוו ףיוא ,ןעטקנוּפ יד זא ,ןעמהעננָא ןיוש |

 ףראד ןעמ ?להָאובַא ,עגיטכיר ןענייז ,ןעגנוחייצעפָארּפ ןוא ןעננונכעריוא

 ,ןהעטשרעפ וצ וליפא םוא ,קיטאמעטאמ רערעכעה רעד ןופ רענעק א ןייז

 .טכאמעג ןע ר עוו ןעננונ כ ע ר עכלעזא יוזא יו

 -נענעעלג יד לָאמ עדנעזיוט טאהעג ןיוש טָאה םלוע רעסיורנ רעד

 ,רהָאה ןפיוא ןעפערט ןעמַאנַארטסא זא ,ךיז ןענייצרעביא וצ טייה

 ,המח יוקיל ַא סיוארָאפ ןעגאז ייז ןעוו ,עגר רעד ףיוא ,טגָאזעג רעניטכיר

 ןופ ןעגנוגעוועב ןוא ןעגנופערטנעמאזוצ יד רעדָא ,הנבל יוקיל א רעדָא

 ןעננונבער עשימאנַארטסַא ןופ טייקניטכיר יד .וו .ז .א ,ןעטענאלּפ

 עסיוועג ייב ןוא יירערהאפ-םי ייב טונימ עדעי ןעזיוועב ךיוא טרעוו

 םעד ןהָא ,טרָאװ ן'פיוא ןיוש ןעמ טביולג םוראד ,ןעננוטסעמ-דנאל

 סיוארַאפ ןעגַאז ןעמַאנַארטסא ןעוו ,?לעפייווצ ןופ רוּפש ןעטסעדנימ

 ןוא ןעטענאלּפ ןופ ,חנבל רעד ןופ ,דרע רעד ןופ ןעננונעוועב עסיוועג

 -יולנ בנא ייז נעמ ןעמ .םורא ןערהַָאי עדנעזיוט ןיא וליפא ןעטעמַאק

 ןייק ןוא טכיזבַא ןייק ןעבָאה ייז זא ,ךיוא טהעטשרעפ ןעמ לייוו ,ןעב

 ןופ טייהנעסיוונוא יד ןעצונוצסיוא רעדָא םלוע םעד ןעראנ וצ סערעטניא

 .ןעסאמ יד

 םעד ףיוא טָאה ןעמ יוזא יוװ ,ןעבעגרעביא רעטעּפש ןעלעוו רימ

 ןופ טקנוּפ ןעכלעוו ףיוא ןעזיוועגנָא ןעננונכערסיוא עסיוועג ןופ דנורג

 -ענ ןעמָאנ ַא טָאה ןעמ עכלעוו ,עטענַאלּפ עיינ א ךיז טניפעג סע לעמיח

 ,טייקכיפטקניּפ רעשיטאמעטאמ-טכע טימ טמיטשעב ןוא ,ןוטּפענ ןעבענ

 רעד םורא עזייר רהיא טרעיוד סע גנאל יוװ ,ןוז רעד ןופ זיא יז טייוו יו

 ןעלעוו ?ייוורעד רונ .וװ .ז .א ,טנעוו יז לעיפיוו ,זיא יז סיורג יו ,ןוז

 יד ןעטכַארטעב ןוא לעמיה ן פיוא ןעקילב ערעזנוא ןעפראוו רימ

 ןעבָאה סָאד יוװ יוזא טָא ,ןעניוא עטעקַאנ ערעזנוא טימ טלעוו-ןרעטש
 -ניא וצ ןעננאפעגנַא ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעשנעמ עניטייצראפ יד ןָאטעג

 -  .טימרעד ךדיז ןעריסערעט

 "ענ ןיוש ןעבָאה ןעגנוניישרע עשילמיה טימ ךיז ןעריסערעטניא ןוא

 + ןעבאה ייז ןעוו ,עפוטש רעטסגירדעינ רעד ףיוא וליפא ןעשנעמ טזומ
 זיא םעד ןענעקטנא סָאװ ,דנאטשוצ ןעדליוו אזא זיא ןענופעג ךָאנ ךיז

 ךאלעקניוו עטסנעפראוורעפ יד ןיא שנעמ רעטסעדליוו רעגיטנייה רעד |
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 -רע יד טייז א ןא נידנעזאל .שנעמ רעטלעקיווטנע ןא דרע רעד ןופ

 טייקמאזקרעמפיוא יד ךיוא ןעהיצ עכלעוו ,טכַאנ ןוא גָאט ןופ ןעננונייש

 ךאלגיופ םינימ עלעיפ עכלעוו טימ ,ןעטייצ-סערהָאי יד ןופ ןוא ,תויח ןופ

 יו ,ןעננורעדנַאװ ערעייז ןיא ניסעמלענער גידריווקרעמ ךיז ןענעכער

 ןעטלאה טזומעג ןעשנעמ עטסערליוו יד ןעבָאה ,סע סייוו רענייא רעדעי

 ןעצונעב וצ םוא ,הנבל רעד ןופ ןעגנוגעוועב עכילטַאנַאמ יד ןעניז ןיא
 .טכענ עסיוועג ןיא ןייש רהיא טימ ךיז

 עכנַאמ ייב הנבל רעד ןופ ןעמַאנ רעד זַא ,ןעגייצ ןעגנושרָאפ-ךַארּפש
 סָאד .ןע ט ס ע מ :טעטיידעב סָאװ ,טרָאװ א ןופ טמַאטש רעקלעפ

 סלַא ןעגנוגעוועב ערהיא טימ טצונעב ךיז טָאה ןעמ זַא ,רָאלק טגייצ

 עשיווַאלס ערעדנַא עכנַאמ ןיא ןוא רעשיסור רעד ןיא .טייצ ןופ סָאמ

 ןוא טאנַאמ ַא ןענכייצעב וצ "ץַאיסעמ , טרָאװ רעד טנעיד ןעכַארּפש
 ,טנַאזעג טָאה ? ע ש ר ע ה סםָאנָארטסא רעטמהירעב רעד .הנבל יד

 ףראד ןעמ .הנבל יד זיא רענייז רעטסעיונעג ןוא רעטסרעכיז רעד זא

 -רעפיצ ןעשילמיה םעד ףיוא סרעזייוו ערהיא ןעפערט וצ יו ןעסיוו רעבָא

 רעד טימ טצונעב טשרעוצ רעקלעפ עלא ךיז ןעבָאה סלאפנעדעי ,טָאלב

 עכנַאמ ייב ןוא ,סראדנעלַאק ןוא ןעגנונכער-טייצ ערעייז ראפ הנבל

 ' ןעבילברעפ יוזא סע זיא ,ןעדיא ,זנוא ייב ךיוא רעטנוראד ,רעקלעפ
 | .םויה דע

 ןעשנעמ ערליוו ראפ זיא סע גיטכיוו יוװ ,ןעפיירנעב ליוו ןעמ ןעוו

 עראבנייש יד רונ טינ ןענרעל וצ ןוא ?עמיה ן'פיוא טפָא ץנאג ןעקוק וצ
 ןופ ןעּפורג עסיוועג ךיוא ןרעדנָאז ,סרעּפרעק עשילמיה ןופ ןעגנונעוועב

 ןופ ,טאנאמ ןעדעי ןופ ,טכאנ רעדעי ןופ ןעטייצ עסיוועג ןיא. ןרעטש

 גנולצולּפ טרעוו ןעמ זא ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמ לָאז ,טייצסערהָאי רעדעי

 דנענריא ןהֶא ןוא סרעגייז םוש ןהֶא סענרעדליוו ַא ןיא ןעפרָאוװרעפ

 ןאד סע רימ ןעלעוו ,הֶא .,ללכב ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ עכלעוו

 סע יו םוא ,ןרעטש יד וצ ןעקילב ענעקַארשרעד ערעזנוא ןעטכיר ץלא

 -סיוא ןיוש ןעלעוו רימ ! גנוטכיר רעטמיטשעב ַא ןיא ןהעג ןענעק וצ זיא

 ,יוזא ןעזײרּפש וצ ןהעז ןוא ןרעטש ןעלעה סרעדנַאזעב ַא ןעריקרַאמ

 סקניל רעדָא ,סטכער רעדָא ,סיוארָאּפ ןעטכיול גידנעטש זנוא לָאז רע זא
 .רעזייוו-נעוו סלא ןענעיד טּפיוהרעביא ןוא

 טינ ןערעוו טנַאקעב רהעמ ץלַא ןיוש רימ ןעלעוו ןפוא אזַא ףיוא

 םוראד ךיז ןעפראוו ןוא רעלעה ןענייש עכלעוו ,ןרעטש יד טימ רונ
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 ייז זא ,ןעניפענסיוא ךיוא ןעלעוו רימ ןרעדנָאז ,ןעגיוא יד ןיא רהעמ

 ןעהעג ןוא ףיוא ןעהעג ייז רונ ,טרָא ןייא ףיוא גידנעטש טינ ןעביילב

 .הנבל יד יו רעדא ןוז יד יוװ יוזא רהעפעגנוא רעטנוא

 ןוא רעהעז-ןרעטש ערעסערג לעיפ ןערעוו ןאד ןעלעוו רימ ,ץרוק

 . ,טכַאנ ייב לעמיה {'פיוא ךיז טוהט סע סָאװ ,ןעסיוו רהעמ ?עיפ ןעלעוו

 -עב רימ ןעוו .ןעגעוו עטנעלענסיוא ןעבָאה רימ ןעוו ,טנייה רעדייא

 ןיא ןענהָאוװ רימ ןעוו ְךָאנ וצרעד ןוא ,סרענייז ,ןעטראקד-דנאל ןעציז

 ןעטלעז ץנאג ןעננאלרעד רימ זא ,טעוואהרעפ יוזא ןענייז ןוא טדעטש

 עטסגידריווקרעמ יד וליפא טינ ןענעקרעד ןוא לעמיה ן'פיוא קוק ַא

 -נָא ןוא ןענייצנָא טבייל ןעק רעיוּפ רעדעי עכלעוו ףיוא ,ןעּפורנ-ןרעטש

 .ןעמענ עטלא ערעייז טימ ראגָאז ייז ןעפור

 -לעפ-רוטלוק ןופ רעיוב-רעקא ראפ ךיוא ןוא ןעשנעמ עדליוו ראפ

 ןעטסעמ וצ ןעטנעמורטסנויא עכלעוו דנעגריא טינ ךָאנ ןעבָאה סָאװ דעק

 סעיציזַאּפ יד דָאנ .,ןעכַאנַאמלַא יוװ יוזא ןרעטש יד ןענייז ,טייצ יד

 -עק ,ללכב ןרעטש ןוא ןעטענאלּפ יד ןופ ,חנבל רעד ןופ ,ןוז רעד ןופ

 ןענעכערסיוא ןוא זיא סע טעּפש יוװ ןעסיוו ןעשנעמ עדליוו ךיוא ןענ

 ,רעדלעפ יד ףיוא ןעהייזרעפ וצ ןעוו ןוא געיעג ןיא ןהעג וצ ןעוו

 "רע ןוא ןעגנונכערסיוא ,ןעננוטכארטעב עשימָאנַארטסַא עכלעזַא

 רעטסערג רעד ןופ ןעוועג ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,ןענייז ןעגנורהאפ

 רוד ןייא טגעלפ םוראד ןוא ,ןעשנעמ עטשרע יד ראפ וליפא טייקניטכיוו

 קלאפ ןייא ןוא ,ןערעדנא םוצ םעד ןעגעוו עסינטנעק ענייז ןעבענרעביא

 םעד טימ ןעטייצ עלא ןיא ןרעדנא ןא ייב סע ןענרעל וצ ןעכוז טנעלפ

 גנאפנַא רעד ןערָאוװעג יירעהעז-ךןרעטש זיא יוזא ,סערעטניא ןעטסערג

 רעקלעפ יד ןעשיווצ ןערָאװעג טיײרּפשרעפ זיא ןוא עימָאנַארטסא ןופ

 .רוטלוק ןופ ןעפוטש עטסגירדעינ יד ףיוא וליפא

 טלעוו עשילמיה יד טכארטעב טָאה ןעמ רחעמ סָאװ ,טייצ רעד טימ

 יד ןופ ?לעיצעּפס ,ןרעטש עסיוועג ןופ ןעגנוגעוועב יד טריּפשעגכָאנ ןוא

 -רעפ וצ טכוזעג ךיוא ןעמ טָאה ,ןרעטש עדנרעדנאוו רעדָא ןעטענאלּפ
 -עג טימ ,דרע רעד ףיוא ןעננוריסאּפ טימ ןעגנוגעוועב עזעיד ןעדניב

 סָאו םעד טימ ,ןעשנעמ ענלעצנייא ןוא רעקלעפ ןעשיווצ ןעסינהעש

 יד ןענַאטשטנע ןיא ןופרעד ןוא ,"לַאזקיש , ךילנהעווענ טפור ןעמ

 יד ןענַאזוצסיוארַאפ ןוא ןעפערט וצ טסנוק יד רעדָא עינַאלַארטסא
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 ןופ סעיציזַאּפ יד טיול ,לעמיה ן'פיוא םינמס עסיוועג טיול טפנוקוצ

 ,טנעמַאמ ןעטמיטשעב ַא ןיא ןרעטש יד

 א ףיוא רעקלעפ עסיוועג ייב זיא עכלעוו ,טסנוק-ףערט עניזָאד יד

 ןוא טלעצרַאװעגנייא קרַאטש סרעדנָאזעב רוטלוק ןופ עפוטש עסיוועג

 ןיא ןעמַאנַארטסא עטסערג יד רעכלעוו טימ ןוא ,ןערָאװעג טיירּפשרעפ

 רעד ןופ רעדנירג ערעדנא ןוא ר ע ל ּפ ע ק ליפא ,רעטלאדלעטימ

 -רעביא זיא ,טניטפעשעב לעיפ ךיז ןעבָאה ,עימָאנָארטסא רענרעדָאמ

 רהעז טייז רהיא ןופ טָאה ןוא ןעטייווצ םוצ קלָאפ ןייא ןופ ןעגנאגעג

 -ןרעטש יד ןענעוו עסינטנעק ןופ גנורהעמרעפ רעד וצ ןענַארטעגיײב לעיפ

 -ַָארטסא רעכילטפַאשנעסיװ רעד ןופ גנולקיווטנע רעד וצ ןוא טלעוו

 .עימָאנ

 ןיוש רענייא רעדעי טנייה סייוו סָאד ,נידכעלייק ןזיא דרע יד זַא

 עלא יא ר הי א ם'ור ַא ןעזייר טכאמ ןעמ סָאװ ,ןיילא ןופרעד
 ץנאגנ ןיא רעהעז-ןרעטש יד ןענַאטשרעפ ןיוש ןעבַאה סָאד .ןעגנוטכיר

 ירעפ עלעיפ ןופ ןערָאװעג ןעמונעגנַא ךיוא זיא סָאד ןוא ןעטייצ עטלא

 רונ ןעוו ,ןעמוק טזומעג ןעמ טָאה סולש אזַא וצ ,ןעפַאזָאליפ עניטייצ

 ןעגנוניישרע יד ןעגעוו ךילדנירג ןעקנעדוצכַאנ ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ

 -םיוא ןוז ןענעו ,טכאנ ןוא גָאט ןופ ,רעּפרעק עשילמיה עלא ןופ

 -עּפש ןערעװו טרעדלישעג טעו סָאד יו ,גנאנרעטנוא ןוא גנאג

 רעצנאג רעד ןופ גנוטכארטעב רעד ייב ןעטלאה ןעלעוו רימ ןעוו ,רעט

 ,םעטסיס-זענוז

 ע ר א ב ניי ש רונ ןענייז ןוז רעד ןופ ןעננונעוועב יד זַא רעבָא

 ןוז רעד םורא דרע יד רָאנ ךיז טהערד טייקכילקריוו רעד ןיא זא ןוא

 ןהענרעד טנעקעג ןעמ טָאה סָאד -- ןעטענאלּפ ערעדנא עלא יװ יוזא

 רעקנעד עסיורג ןופ ןעגנושרָאפ ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עגנאל ךָאנ רונ

 ןעמ ןעוו ,ןאד רונ ןעסיוו ךילדנירג ןעמ ןעק סָאד ןוא ,עטרהעלעג ןוא

 ךָאד רעבָא סע זעק ןעמ .עימָאנָארטסא עשיטַאמעטאמ יד טרידוטש

 ,סעימָאנַארטסא עכלעזא טזעל ןעמ ןעוו ,ןהעטשרעפ ןוא ןעמהענעב

 ,ןעשנעמ ראפ טּפיוהרעביא ןוא ןעסַאמ יד ראפ ןעבירשענ ןרעוו עכלעוו

 ,קיטעמהטירא לעסיבא זיולב ןענעק סָאװ

 |ע ט נע מו ר ט סני א עסיוועג ןעדנופרע ךיוא טָאה ןעמ

 ררע יד זא ,ראבטיירטשעבנוא ןעזייוועב וצ ,ךילרעּפניישעב ןענייצ וצ
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 -לעוו םורא ,רעטנעצ רעד טינ זיא יז זַא ןוא טרָא ןייא ףיוא טינ טחעטש

 יו ,ךיז ןעהערד ןרעטש ןוא ןעטעמאק ,ןעטענאלּפ עלא טימ ןוז יד ןעכ

 + ןעמַאנָארטסא עטסערג ןוא עטסעב יד וליפא טנעכערעג ןעבָאה סָאד

 - ןעט16 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד זיב ,ךילמענ ,קירוצ גנאפ טינ רָאנ ךָאנ

 ,14/8 ןיא ןערָאבעג) סוקינרעּפָאק ןופ טיוט ן'כָאנ זיב ,טרעדנוחרהָאי

 טסבלעז ךיז םורא ךיז טהערד יז זַא רונ ;(1842 ןיא ןעברָאטשעג
 ,רעטנעצ ַא סלא ןוז רעד םורא ךיוא ןוא

 טימ סעימאנארטסא ערעלוּפאפ ןא ןעמ טננאפ ךילנהעוועג

 ּפָא טשרעוצ ךיז טלעטש ןעמ עזייוועב ןוא ןעננוטכארטעב עכלעזַא

 רעהכַאנ ןוא םעטסיס-ןענוז רעד ןופ לייהט ַא סלא דרע רעד ףיוא
 יוזא .,ןרעטש ןוא ןעטענאלּפ ןופ גנוטכארטעב ַא וצ רעביא ןעמ טהעג

 -עב ס'ןָאירַאמ ַאל פ לימ ַא ק ןיא ,לשמל ,ךיוא סע זיא
 ןערָאװעג טניודקעג זיא עבעלוו .,עימָאנַארטסא רערעלוּפָאּפ רעטמהיר

 ןיא ןערָאװעג טצעזרעביא זיא ,עימעדַאקַא רעשיזיוצנארפ רעד ןופ
 עדנעזיוט עטרעדנוה ןיא ןעראוועג טײרּפשרעפ זיא ןוא ןעכארּפש עלעימ

 .ןערַאילּפמעזקע

 זנוא .גנונררא עזעיד ןרעדנע רעבא רימ ןעלעוו ךוב ןעזעיד ןיא
 וצ ןוא עימָאנַארטסַא טימ ךיז ןענעקעב וצ רעטכייל זיא סע זא ,טנייש
 טשרעוצ טכארטעב ןעמ ןעוו ,"טלעוו עשילמיה , עצנאנ יד ןעמהענעב

 ןעננאגרעד ןענייז עטרהעלעג סָאװ ייברעד טנרעל ןעמ ןוא ןרעטש יד

 -ןרטסניא ערעדנַא ןוא ןעּפָאקסעלעט ןופ עפליה רעד טימ ייז ןעגעוו

 ערעזנוא ןיא ןערַאװעג טקעדטנע ןענייז עכלעוו ,ןעלטימ ןוא ןעטנעמ
 | ,.ןעטייצ

 רעד ןופ געוו םעד ןענלאפכאנ אד רימ ןעלעוו ןעסאמרעסיווענ

 ןעבָאה ןעשנעמ טייז טסייה סָאד ,גנאפנַא רהיא טייז עימָאנַארטסא
 סעיציזַאּפ ,טייסלעה רעייז טל ןרעטש יד ןע ריט ר ַא ס ןעמונעג

 -ַאנ טימ ןע ק רע מ טנעקעג סע טָאה ןעמ יו ,ןעגנוגעוועב ןוא

 .ןעגיוא ט ט ע ק
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 .2 לעטיּפַאק

 ."רעב רעסיורג רעד, -- ,טכַאנ רעגידנרעטש ַא ןיא
 :יןרעטש ראלָאּפ, רער ןוא

 -רעפ יד יו יוזא טכַאנ ייב ?עמיה םעד ןעטכארטעב ַאזלא ריִמָאל
 .ןָאהטעג סע ןעבָאה ןעשנעמ עניטייצ

 ןיא ,ןעניוא יד ןיא ןעפראוו זנוא ךיז טעוו סָאװ ךַאז עטשרע יד

 ןענייז סע .ךיילנ ןעלקנופ ןוא ןענייש ןרעטש עֶלַא טינ זַא טקאפ רעד

 -לאוו עטכייל ךרוד ןהעז וליפא ןעק ןעמ סאוו ,ןרעטש עכלעזא ןאראפ

 טימ ןעקרעמעב םיוק ןעק ןעמ סאוו ,עכלעזא ןאראפ זיא סע ןוא ,סנעק

 ןיא רהאלק סרעדנאזעב זיא ?עמיה רעד ןעוו וליפא גיוא רעטספראש רעד

 ןרעטש יד ןעריטרַאס ןעריבורּפ ןעלָאז רימ ןעוו .,,טכַאנ רערעטסניפ א

 יו ,ןעטַאטלוזער עבלעז יד וצ ןעמוק רימ ןעלעוו ,טייקלעה רעייז ךָאנ

 טריטרַאס ייז ןעבָאה ךילנהעווענ .סרעהעז-ךרעטש עניטייצראפ יד

 .ןעסאלק סקעז ןיא בלעוועג ןעשילמיה ן'פיוא ןרעטש יד
 ןעלהעצרעביא טנעקעג ךילריטַאנ ייז ןעבָאה ןרעטש עטסלעה יד

 שנעמ א ןעוו  ,להָאצ ןיא גינעוו רהעז ןענייז עכלעזַא ,טכייל ץנַאנ

 ןעשילמיה ןעצנאג םעד ןעקילב ענייז טימ ןעמהענמורא ןענעק לָאז

 ןעטפלעה עכילדיז ןוא עכילדרָאנ יד ,?ענוק-דרע םעד םורא בלעוועג

 רעד ןופ ןרעטש 19 יו רהעמ טינ ןהעז טנעקעג רע טלָאװ ,ןעמאזוצ

 ןעשימַאנַארטסא םעד ףיוא סע טנָאז ןעמ יוװ ,רעדָא ,עסאלק רעטשרע

 "נַאמ , טרָאװ ןעשינייטַאל םעד ןופ) ד ו י ט י נ ג ַא מ עטשרע ,ןושל

 ןופ טפלעה רעכילדרַאנ רעד ףיוא רָאנ ,(סיורג טעטיידעב סָאװ ,"סונ

 ןוא טבעלעג ןעבָאה סרעהעז-ןרעטש עניטייצראפ יד ואוו ,דרע רעד

 'יא דרע רעד ןופ לעגוק-בלאה רעכילדיז רעד) טנייה ןעבעל רימ ואוו

 14 יו רהעמ ןהעו טינ ןעמ ןעק ,(טנהאוועב נינעוו רהעז םויה דע ךדאנ

 .דויטינגַאמ רעטשרע רעד ןופ ןרעטש

 ךיוא ןענייז דויטינגַאמ רעדָא עסאלק רעטייווצ רעד ןופ ןרעטש יד

 עניטייצראפ יד .ןעלהעצרעביא טכייל ייז ןעק ןעמ ןוא ?הָאצ ןיא גינעוו

 יד ןופ ןרעטש יד .עכלעזא 80 טלהעצעגרעביא ןעבָאה סרעהעז-ןרעטש

 "עב ןוא רעכיז יוזא טנעקעג טינ ןיוש ןעמ טָאה ןעסאלק 4 עטססענ

 "ייז דויטינגַאמ רעֶטסקעז רעד ןופ ןרעטש יד .,ןעלהעצרעביא טמיטש
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 רהעז א ןיא ןעניוא עפראש טימ ןחעז םיוק ייז ןעק ןעמ סאוו ,עכלעזא ןענ

 .טינ טנייש חנבל יד ןעוו ,טכַאנ רערָאלק

 ןעהעז ןעק גיוא עכילשנעמ ַא סָאװ ,ןרעטש ןופ ?הָאצ עצנאנ יד

 ַא ףיוא רעבָא .8000 רהעפעגנוא ןזיא ,רעזעלנ-סגנורעטייוורע ןהָא

 / טפלעה ַא וליפא ןיימענלא ןיא ןעמ ןעק דרע רעד ןופ טקנוּפ ןעסיוועג

 -נא ץנאג ןעמ טהעז רָאטַאווקע ןופ דיז םוצ .ןהעז טינ להָאצ רעזעיד ןופ
 עשיאעּפָארייא עטשרע יד ,רָאטַאװקע ןופ דרָאנ םוצ יוװ ,ןרעטש ערעד

 ךאנ רהַאי עכילטע ,דרע רעד ןופ טפלעה רעכילדיז רעד ןיא רערהָאפ-םי

 ןוא טרעדנואוועג גינעוו טינ ךיז ןעבָאה ,ַאקירעמַא ןופ גנוקעדטנע רעד

 ןענייז בלעוועג זעשילמיה ן'פיוא ןרעטש יד סָאװ ,ןעקָארשעג ךיוא
 א .אד ןענייז סע .טפלעה רעכילדראנ רעד ףיוא יו ,ערעדנא ןעטראד

 ןוא ַאּפָארייא ןופ ,ַאקירעמַא דרָאנ ןופ רענהָאװניײא יד סָאװ ,ןרעטש ךס

 ךס ַא ָאד ןענייז סע ןוא ,ןהעז טינ לָאמ ןייק ןענעק ןעיזַא דרָאנ ןופ

 ןעילַארטסיױא ןופ ןוא אקירעמא-דיז ןופ רענהָאװנייא יד סָאװ ,ןרעטש

 ייב ןרעטש יד טכארטעב סָאװ רענייא ןעוו .ןהעז טינ לָאמ ןייק ןענעק

 ,ןערעוו טריטרַאּפסנַארט גנולצולּפ לָאז ,קרָאי וינ ןיא ,לשמל ,טכאנ

 טניוטשרע סיוועג רע טעוװ ,(אניטנעגרַא) סערייא סָאנעוב ןיא ,לשמל

 ,סרעדנא סיוא טהעז ןעטרָאד לעמיה רענידנעטש רעד יוװ ,ןערעוו

 טינ ךיז רימ ןעלעוו ,ןעשנעמדדרָאנ ךָאד ןענייז רימ יו יוזא רָאנ
 עכילדרָאנ ןיא ךיוא רעבָא .,לָאּפ-דיז םעד םורא ןרעטש יד חכמ ןערעמיק

 טָאנַאמ ןעדעי טינ ךיוא ןוא דנעבא ןעדעי טינ רימ ןענעק ןעדנעגעג

 -רעביא ןוא ,טייטס קרָאי וינ ןיא .ןרעטש עכלעז יד ןהעז רהֶאי ןופ

 ןופ טייקטיידב יד יו ,?לענוק-דרע םעד םורא ןעסַאּפ יד ןעשיווצ טוה

 רערהַָאלק ַא ןיא ןעניוא עטספרַאש יד טימ ןעמ ןעק ,סטייטס דעטיינוי

 רהעמ טינ טייצ רהַָאי ַא ןופ ףיולרעפ שא ןהעז טכַאנ רעלעקנוד ןוא
 : ןרעטש ןעלהָאצ עדנעגלַאפ יו

 14 -- -- -- דויטיננַאמ עטשרע

 48 -- -- --= רךויטינגַאמ עטייווצ

 192 -- -- -- רויטינגַאפ עטירד

 818 -- -- -- רויטינגַאמ עטרעיפ

 884 -- --- -- רויטיננַאמ עטפניפ

 2010 --- ךײװ דײז ךדויטינגַאמ עטסקעז

 8001 -=- ײײ |ע מ אןוצ
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 ,ןרעטש יד וליפא ןעמ ןעק ,ראלק גונעג טינ זיא ?עמיה רעד ןעוו
 ןיא זיא הנבל יד ןעוו .ןהעז טינ ךיוא דויטיננאמ רעטפניפ רעד ןופ

 ןעניוא עכילנהעוועג טימ ןעקרעמעב וצ רעווש סע ןיא ,ןייש ןעפופ

 .דויטינגַאמ רעטירד רעד ןופ ןרעטש יד וליפַא

 רימ ןעלעוו ,יירעהעז-ןרעטש ןיא רעננאפנָא ןענייז רימ יוװ יוזא
 ןעדויטיננַאמ יירד עטשרע יד ןופ ןרעטש יד לעמיח ן'פיוא ןעכוז רָאנ

 ןעכאמ רעטכייל זנוא טעװ סָאד .,ןעּפורגרעטש עטסגיטכיוו יד ןוא
 רימ ןעלעוו טסנַאז .עיפַארנַאעג רעשילמיה רעד טימ ךיז ןענעקעב וצ
 ."געוו םעד ןערילרעפ, ןוא ןערעוו טשימוצ ךָאנ

 ,רעהעז-רעטש טטשרע יד ןענלַאפכָאנ רעדיוו ָאד ןעלעוו רימ

 ןרעטש ע ט ס ? ע ה יד טימ טניכערעג ךיז ,ךילריטאנ ,ןעבָאה עכלעוו

 ןרעטש יד גידנעטכַאבָאעב .ןעּפורג-ןרעטש עטסדנעלאפפיוא יד טימ ןוא
 גידנעמש טינ ןעביילב ,ןרעטש יד ,ייז זא ,ןענופעגסיוא ייז ןעבָאה ללכב

 |ע גע וו ע ב רָאנ ,בלעווענ ןעשילמיה םעד ןופ טקנוּפ ןייא ףיוא

 רימ ןעלעוו עבלעז סָאד .ןעזיירק עסיווענ ןיא ףךיז

 -עב םַאזקרעמפיוא טכַאנ ןייא זיולב ןעלָאז רימ ןעוו ,ןעניפעגסיוא

 - .לעמיה ן'פיוא ןרעטש עטסרַאבקרעמעב יד ןעטכארט

 ןעלָאז רימ ןעוו ,ןעניפעגסיוא סָאד רימ ןעלעוו ןעטסעטכייל םַא

 םעד ףיוא סע טפור ןעמ יו רעדָא ,עּפורנױרעטש ַא ןעטכארטעב טשרעוצ

 -עב רהעמ זנוא זיא עכלעוו ,"ןָאיצַאלעטסנַאק , ןושל ןעשימָאנַארטסַא

 טרעוו עכלעוו ,עפורג"ױרעטש יד ןיא סָאד .ערעדנא עלא רַאפ טנַאק

 עכלעוו ןוא "רעב רעסיורג רעד , ןעפורענ עימאנארטסא רעד ןיא

 רעד .,רעקלעפ ענעדעישרעפ ייב ןעמענ ערעדנַא ענעדעישרעפ טנָארט
 -ַאֹּפ רעד ."ןעגָאװ רעד, זיא ןעמענ-סקלאפ עזעיד ןופ רעטסכילנהעוועג
 -ּפיד יהד, זיא עּפורנרעטש עזעיד ראפ ןעמָאנ רעשילננע רערעלוּפ

 | -ּפיד , ילכ רעד וצ טייקכילנהע סָאװטע טָאה עמרָאפ רהיא לייוו ,"רעּפ
 ךיוא רהיא טפור ןעמ .,רעסאוו ןעּפעש וצ טכיורבעג טרעוו עכלעוו ,"רעּפ -

 ןעפורעג יז טרעוו (ט ,ט) בויא ןיא ,"ןעגאוו ס'דוד, ןוא "רעקא רעד.
 ."שע ,

 ,רויטינגאמ רעטייווצ רעד ןופ ןרעטש 7 ןופ עּפורג ַא זיא סָאד
 סע ביוא .ןעננונכייצ עדנעגלַאפ יד ףיוא טלעטעשנרַאפ טרעוו סָאד יו
 לָאמ ןייק ךָאנ ןעבָאה סאו ,עכלעזַא רעזעל יד ןעשיווצ ךיז ןעניפעג

 ךיז ייז !עלָאז ,"רעב ןעסיורג , םעד ולימא ?עמיח ן'פיוא טכארטעב טינ
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 ןופ ןרעטש ןעבעיז ןעטרָאד ןעכוז ןוא דרָאנ וצ םינּפ ן'טימ ןעלעטש
 יו ױזַא ערעדנַא יד ןופ ענייא טרעדנוזעגבָא ,ןייש ןעבלעז םעד טעמכ
 ,1 םונ ננונכייצ רעד ףיוא

 (חא (ףי*
 (=) הא

 (0 יא (0)א+ צ

 (+) ג א (0) בא
 ."רעב רעסיורג, עּפורגנרעטש רעד ןופ ןרעטשטּפיוה 7 ֹוד -- ,1 גנונכווצ

 רענייא ןיא "רעב ןעסיורג, םעד ןופ גנולעטשרָאפ ַא זיא סָאד

 ,ב ,א) ןרעטש 4 יד .בלעווענ ןעשילמיה ן'םיוא סעיציזאּפ ענייז ןופ

 ("ןענאוו ןופ רעדער , יד רעדא) רעּפרעק ס'רעב םעד ןייז סע ןעלאז (ד ,ג
 ,קע ןייז (ח ,ז ,ה) ןרעטש 3 יד ןוא

 -ירג ןענייז גנונכייצ רעזיד ףיוא ןעבאטשכוב ענעסַאלשעגנייא יד

 ייז ןעמ טכיורבעג ךילנהעוועגנ .וװ .ז .א ,אמַאנ ,ַאטעב ,ַאפלַא :עשיב

 טא .ןָאיצַאלעטסנַאק רעטמיטשעב ַא ןופ ןרעטש יד ןענכייצעב וצ

 - יז ןעסייוו ,"רעב ןעסיורג , ןופ ַאפלַא ןעגַאז ןעמָאנַארטסַא ןעוו ,לשמל
 .סע טניימ ןעמ ןעכלעוו ,ןיוש

 ןעריקראמוצסיוא גיטכיוו סרעדנַאזעב סע זיא רעננאפנָא םעד ראפ

 -דרָאנ ערעזנוא ןיא רהיא ןעק ןעמ .עּפורנ-ןרעטש עזעיד ?עמיה ן'פיוא

 -רעפ טינ זיא ל?לעמיה רעד ןעוו ךילריטַאנ ,טכאנ עדעי ןהעז ןעדנענעג
 ןעפורעג ןערעוו עכלעוו ,ןרעטש ענינעי יד וצ טרעהעג יז .טנעקלָאװ

 ןעהעג ייז זא ,טניימ סָאד ."ערעלָאּפמוקריס , עימָאנָארטסא רעד ןיא

 ןעניפעג רימ זעוו טנַאזירָאה רעזנוא ןופ טינ ןעדניוושרעפ ,רעטנוא טינ

 סיוא טינ טכַאמ סע  .לָאּפ ררָאנ ןופ טייקטייוו רעטסיטשעב ַא ףיוא ךיז

 ןעגירנרעטש םעד ןעטכַארטעב וצ ןעביילקסיוא טעוו רהיא טכַאנ עכלעוו

 לָאמַא ,"רעב ןעסיורנ, םעד ןהעז ץלַא רהיא םעוו ,בלעוועג ןעשילמיה

 -חרזמ וצ) סטכער ?אמא ,גירעדעינ לאמא ,טנאזיראה םעד ףיוא דיוה

 סעיציזַאּפ ענעדעישרעפ יד .(טייז-ברעמ וצ) סקניל לָאמא ןוא (טייז
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 סָאד ןעלעוו רימ יוװ ,בִא ןעגנעה ןעּפורג-רעטש ערעדנא ןוא עזעיד ןופ

 -אלק ןייא ןיא וליפא ןעריּפשכאנ ייז ןעלאז רימ ןעוו ,ןעניפעגסיוא ןיילא

 יו טקנופ ךיז ןהערד וצ ןענייש ייז סאוו םעד ןופ ,טכאנ ענידנרעטש ער

 רעד ףיוא יװ ?שמל טָא ,ןעדנוטש 94 עדעי דרע רעזנוא םורא ןוז יד

 .2 .מונ גנונכבייצ

 ןייז ןיא "רעב ןעסיורג  םעד ןופ סעיציזָאּפ וד ןופ רעופ --- .2 גנונכיוצ

 יד ןעגויצ ןעלייפ יד) "ןרעטמש רַאלַאּפ, םעד םורַא גנוגעוועב רעכילגעט

 .(גנוגעוועב רעזיד ןופ ג נו ט כ י ר

 ןעמענ יד יוװ ,רעשינַאלהטימ ַא זיא ''רעב רעסיורנ ,, ןעמָאנ רעד

 עכלעוו טימ ,תולזמ עלא ןופ ןוא ןעּפורנ-רעטש ערעדנא עטסיימ יד ןופ

 ןעשנעמ ךיז ןעבָאה ןעטייצ עטלא ןיא .ןענעקעב דלאב ךיז ןעלעוו רימ

 -עשעב ענעדעישרעפ טימ טצעזעב זיא לעמיה רעד זַא ,טעדליבעגנייא

 רעזעיד ןופ ןרעטש רעיפ יד זַא ,טלעטשענרַאפ ךיז טָאה ןעמ .ןעשינעפ

 ןםעד ןופ רעּפרעק םעד ןיא ןעגיל ,קע-רעיפ םעד ןעדליב עכלעוו ,עּפורג
 ,עגינעי יד ,קע ןייז ןעדליב ןרעטש יירד עגירעביא יד זא ןוא ,''רעב,,

 זא ,ןעגָאז ךייא ןעלעוו ,''ןעגָאװ רעד ,, עּפרנרעטש עזעיד ןעפור סָאװ

 זא ןוא ןעגָאװ ןעניזָאד םעד ןופ רעדער יד רָאפ ןעלעטש ןרעטש 4 יד
 .ןעסקָא ענעדנובענוצ יד טימ גנַאטש םעד רָאפ ןעלעטש 9 יד



 18 | ץנארק פיליפ

 "סרעטניִאּפ , ןעפורעג ןערעוו קע-רעיפ ןעזיד ןופ ןרעטש ייווצ

 ייז ?ייוו ,ןענַארקעג ייז ןעבָאה ןעמָאנ ןעזעיד .''סרענייצנָא , רעדָא

 -דרָאנ םעד ןעבענ ךיז טניפעג רעכלעוו ,ןרעטש םעד ןענייצוצנָא ןענעיד

 םוראד טגָארט רעכלעוו ןוא בלעווענ ןעשילמיה םעד ןופ לָאּפ

 ןענייז 1 .מונ גנונכייצ רעזנוא ףיוא .,"ןרעטש רַאלַאּפ , ןעמַאנ םעד

 .ןרעטש ערעגיטנעק ענווו ןופ ןעמענ וד םומ ןעגנודליבנווא עשיגָאלָאהטומ טיול "רעב רעסיורג , רעד

 ןיא ןעלאז .רימ ןעוו .(אטעב) ''ב,, ןוא (ַאפלַא) ''א, ןרעטש יד סָאד

 רע כייל ג  ַא טימ ןרעטש ייווצ עזעיד ןעדניברעפ ןעקנאדעג ערעזנוא

 .רעטייוו ךיז טהיצ עיניל עזעיד זא ,ןעלעטשראפ ךיז ןאד וא עיניל

 עזעיד ןעשיווצ עקערטש יד יוװ ,גנַאל ױזַא לָאמ 9 רהעפעננוא ףיורא

 .רהעפעננוא ןופ ןרעטש א ןעפערט עיניל עזעיד טעוװ ,ןרעטש ייווצ

 סע זיא רעכלעוו ,(דויטינגַאמ רעטייווצ רעד ןופ ךיוא) ץנאלנ ןעכיילג

 יד טלעטש 8 .מונ גנונכייצ רעד ףיוא .| ר ע ט ש ר א ? ַא פ רעד

 ןופ ןוא ''סרעגייצנָא , יד ןופ סעיציזַאּפ יד רָאפ עיניל עטלעכירטשעג

 ,ןרעטש ראלָאּפ ,, םעד
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 -ןרעטש רעד טימ טּפיוהרעביא ךיז טריסערעטניא רעזעל רעד ביוא
 ןרעטש עטסנידריווקרעמ יד ןענעקרעד וצ יו ,ןעסיוו ליוװ ןוא טלעוו

 ןעמהענניירא ּפָאק ןיא טוג ךיז רע לָאז ,בלעווענ ןעשילמיה םעד ףיוא

 -ורּפ לָאמ עכילטע לָאז ןוא ,גנונבייצ רעזיד ףיוא יוװ ,סעיציזַאּפ יד

 "סרעגייצנַא,, ענייז ךרוד ןוא ''רעב ןעסיורנ, םעד ןעכוזפיוא ןעריב

 ,ךיז רע טעוװ ,ןעסיוו טינ סע טעוװ רע ביוא ,!!ןרעטש ראָלַאּפ ,, םעד

 לעמיה רעד ןוא ,ןרעטש יד ןעשיווצ ןערילרעפ גידנעטש ,ןענָאז וצ אז

 ַא ןהֶא ןרעטש  טימ בלעוועג ַא יו עקַאט ןעביילב םהיא ראפ טעוװ

 .גנונדרא םוש ןהָא ןוא ''?הָאצ

 -נוא ןעביילב טינ ליוװ סאוו ,םענייא ןעדעי ראפ ךאז עטסניטכיוו יד

 רעד ואוו ןענייצנָא ןענעק וצ זיא ,לעמיה ן'פיוא ןרעטש יד חכמ דנעסיוו

 5 ַא ר ט נ ע צ רעד זיא סָאד .ךיז טניפעג ןרע טש רַאל ַאּפ

 ןעדעי ףיוא .ןעניוא ערעזנוא ראפ טלעווךרעטש רעד ןֹופ ט קנופ

 םהיא רימ ןעלעוו לענוק-דרע םעד ןופ טפעלה רעכילדרָאנ רעד ןופ טרָא

 -ע ב נג ו א ,טכַאנ רענידנרעטש א ןיא ךילריטאנ ,ןהעז גידנעטש

 | .טר א ןייא ףיוא ךילנעוו
 רימ ןעלעוו ,דרָאנ םוצ רעטייוו ץלא ןערעדנאוו ןעלָאז רימ ןעוו

 רה עמ ץל ַא ךיז ט ביו ה ןרעטש ראקָאּפ רעד זא ,ןעקרעמעב
 רעד ןופ לָאּפ-דרַאנ עמאס םעד ףוא .ּפעק ערעזנוא רעכביא
 טקנּפ ;טסייה סָאד ,ט י נ ע ז םעד ףיוא ךיז רע טניפעג דרע

 ןעבענ .בלעוועג ןעשילמיה םעד ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא ּפָאק ןרעביא

 יראה ןופ דנַאר םייב ,נירדעינ ץנַאנ ןהעז םהיא ןעמ ןעק רָאטאווקע

 ןעמ טהעז רָאטַאוװקע ןופ דיז םוצ .סיפ ערעזנוא וצ ,ןענָאז וצ ָאז ,טנָאז

 רעד רעביא ןערעדנַאװ טינ ןעלָאז רימ ואוו רונ ,םינ רָאנ ןיוש םהיא

 -דרָאנ םוצ זיב רָאטַאװקע םעד ןופ ,דרע רעד ןופ טפלעה רעכילדרָאנ

 ןעסיורג,, םעד רעביאנעגעג עיציזַאּפ ןייז זַא ,ןהעז ץלַא רימ ןעלעוו ,לָאּפ
 ןיילא רע זַא ןוא טרעדנעעג טינ טרעוו ןרעטש ערעדנַא עֶלַא ןוא ''רעב

 -ַאמ ןרעטש ערעדנַא עלא דנערהעוו ,טקנוּפ ןעבלעז םעד ףיוא טביילב
 ייז רעטייוו סָאװ ,ערעסערג ץלַא ךילריטַאנ ,םהיא םורא ןעזיירק ןעכ
 .םהיא ןופ ןענייז

 ןעדנוטש ענעדעישרעפ ןיא ''רעב ןעסיורנ, םעד עקַאט טכַארטעב

 -הירפ רעהכאנ ןוא ,רהוא 12 ןוא 9 ,6 םורא ןעגָאז ריִמָאַל ,טכַאנ ַא ןוֿפ

 עזעיד יװ ,ןהעז רהיא טעוו ,ןענָאט וצ ןָא טביוה סע רעדייא ,סנענרָאמ
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 םעד םורא ןיירק ןעבלַאה ַא יװ רהעמ טכַאמעג טָאה עּפורגןרעטש

 !רעטש ראלַאּפ רעד .טייז-ברעמ וצ טייז-חרזמ ןופ ץלַא ,ןרעטש רַאלָאּפ

 .""םרענייצנַא,, יד וצ עיציזָאּפ רעבלעז רעד ןיא ץלא ןעביילב רעבָא טעוו

 -עגסיוא ךיוא רימ ןעלעוו ןרעטש ראלַאּפ םעד םורא ןעגנונעוועב עכלעזַא

 ףיולרעפ ןיא ןעּפורג-רעטש ערעדנא ןעטכארטעב ןעלעוו רימ ןעוו ,ןעניפ

 , יב | .טכאנ א ןופ

= * * 

 ,ג2/מט 850 *

 נז

* 

4 

 דא

 (1אא1( וע

 הא י*

: : 8 

 .ןרעטש רַאלָאּפ םעד םורַא ןרעמש עטסגיטנעק יד -- ,8 גנונכווצ

 ךילנלַאפ ןוא עטסלעה יד טריקרַאמ ןענייז 9 גנונכייצ רעד ףיוא
 טייז ןייא ןופ ."ןרעטש רַאלַאּפ , םעד םֹורַא ןרעטש עטסניטנעק יד

 ,(שינײטַאל ףיוא "סירָאיַאמ ַאסרוא,) רעב רעסיורג רעד זיא (סקניל)
 -ענ טרעוו סָאװ ,עּפורגנרעטש יד זיא (סטכער) םהיא ןענעקטנַא ןוא
 ,"ַאיעּפָאיסַאק , ןעמָאנ ןעשיכירג םעד טימ ןעפור
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 םורַא ןעּפורגנרעטש ייווצ עזיד ןופ סעיציזָאּפ יד ןענייז ױזַא טָא

 .סדנעבא טרעוו סע ןעוו ,טסוגוַא טַאנַָאמ ןיא "ןרעטש רַאלַאּפ , םעד

 ,ערעדנַא סעיציזָאּפ עניטייזנעגעג ערעייז ןענייז ןעטַאנַאמ ערעדנַא ןיא

 יד ."ןרעטשירַאלַאּפ , ןופ טייקטייוו רעבלעז רעד ףיוא ץלַא רעבָא
 -עוועב רעד ןופ ג נו ט כי ר יד ןָא ןענייצ ןעלייפ רעדָא סרעזייוו

 .רעטנעצ ןיא ןרעטשירַאלָאּפ םעד םורַא .ןרעטש יד ןופ גנוג

 -רַאלַאּפ ןופ ךיז טהיצ סָאו ,עיניל עכיילג עטלעכירטשעג יד

 זיא ,"רעב ןעסיורנ . ןופ קע-רעיפ םעד ןופ ןרעטש ייווצ יד וצ ןרעטש

 וצ םוא ,} ע ?ל} ט ש ר ַא פ ךיז ףרַאד ןעמ סָאװ ,עניזָאד יד סע

 ."סרעטניַאּפ , ייווצ יד ךרוד ןרעטשררַאלאּפ םעד ןעניפעג

 ן'פיוא גנוטכַאבָאעב אזַא ןעכַאמ וצ לָאמ ןייא וליפַא גונעג זיא סע
 "סרעטניַאּפ , יד ךרוד "ןרעטשי-רַאלַאּפ , םעד ןעניפעגוצסיוא ןוא לעמיה

 טכייל ןוא לענש ץנאג ןענעק וצ רעהכַאנ םוא ,"רעב ןעסיורג, םעד ןופ

 .בלעוועג ןעשילמיה ןופ לָאּפ-דרָאנ םעד ףיוא ןעזייוונַא

 .8 לעטיּפאק

 ועּפורנןרעטש עטסניטכיוו יד ןענעקרעד וצ יוזא יו

 .ןעדנעגעג עכילדרָאנ יד ןיא

 ' וצ ןענייש ןרעטש ערעדנא עלא ןעכלעוו םורא ,ןרעטש ראלַאּפ רעד
 א וצ טנעכערענוצ טרעוו ,ןעדנוטש 94 עדעי גיסעמלעגער ךיז ןעהערד
 -אלאהטימ ןעטלַא םעד טימ טנעכייצעב טרעוו עכלעוו ,עּפורנ-ןרעטש
 ךָאפ טלעטש 4 ,מונ גנונכייצ יד ."רעב רעניילק רעד , : ןעמָאנ ןעשיג
 ,"רעב ןעסיורג, םעד רעביאנעגעג "רעב םעניילק , םעד ןופ עיציזָאּפ יד
 -עה ןענייז ןרעטש ענייז לייוו ,ןעניוא יד ןיא רהעמ ריז טּפרַאװ רעכלעוו
 ןעשילמיה םעד ףיוא ץאלּפ ןערעסערג ַא טמהענרעפ רע לייוו ןוא ערעל
 עיפַארגָאנַארוא רעד טימ ןענעקעב ךיז ליוו סָאװ ,רעזעל רעד .,בלעוועג
 יד ןעמענניירַא ּפָאק ןיא טוג טשרעוצ דךיז לָאז ,(עיפַארגַאעג עשילמיה)
 .4 ןוא 3 ןעגנונכייצ יד ףיוא יו ,ןרעטש יד ןופ סעיציזַאּפ

 -יורג , רעד יו טרהעקרעפ טגעלעגסיוא זיא "רעב רעניילק, רעד
 'קע"יירד.. םעד רעביאנעגעג טגיל "קע-רעיפ, ןייז :ךילמענ ,"רעב רעס
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 (ןרעטש ראלַאּפ ן'טימ ןעמאזוצ) "קעדיירד ,, ןייז ןוא "רעב ןעסיורג, ןופ

 ןרעטש רעטצעל רעד ."רעב ןעסיורג , ןופ "קע-רעיפ , םעד רעביאנעגעג
 טרעהעג רעכלעו ,} ר ע ט ש ר אל ַא פ רעד סע זיא קע ןייז ןופ
 עטסלעה 7 יד יוװ יוזא ,דויטיננאמ רעדַָא עסאלק רעטייווצ רעד וצ

 עזעיד ןופ סעיציזַאּפ עגיטייזנעגעג יד ."רעב ןעסיורג , םעד ןופ ןרעטש

 ןופ טייצ רעכלעוו ןיא .טינ לָאמ ןייק ךיז ןערעדנע ןעּפורג-ןרעטש ייווצ

 -עב טינ ייז ןעלָאז רימ טכַאנ רעד ןופ עדנוטש רעכלעוו ןיא ןוא רהָאי
 םעניילק, םעד ןופ קע רעד זַא ,ןעניפעג ץלַא רימ ןעלעוו ,ןעטכַארט
 רעבלעז רעד ףיוא טצנאלג ן ר ע טש ר ַא 7 ַא 5 רעד רעדָא "רעב

 ,"רעב ןעסיורנ, םעד ןופ "ב, ןוא "א,ןרעטש יד ופ טייק טייוו

 2 4 רעַּכ 7:

 ש  'צ טיר
= 5 1 8 22 
 יב א א יי יי 8 ט- 3

 4 נָא 2 טי : : א יי'או 660(, 05556258 : יא 53 5

 טע יצא
 יא ןערעטוש ?ָאפ 4 א
 3 25 ,ר97

 רעסיורג , ןעפורגנרעטש יד ןופ סעיציוָאּפ עגיטייזנעגעג יוד -- ,4 גנונכווצ
 ."ַאיעּפָאיסַאק , ןוא "רעב

 ייוצ עזעיד ןעשיווצ טייקטייוו יד יו ?עיפ יוזא לָאמ 8 :ךילמענ

 ."ב , ןוא "א, ןרעטש

 ןערעוו ,?עטיּפַאק ןענירָאפ ןיא ןערָאװעג טנָאזעג ןיוש זיא סָאד יו

 ףיוא ןעזייוו ייז לייוו ,"סרעגייצנָא , רעדָא "סרעטניִאּפ , ןעפורעג ייז |
 עניבַא יד רעדיו טכארטעב) .ןרעטש ראָלַאַּפ םעד ןופ עיציזַאּפ רעד

 | .(ןעננונכייצ

 ,"רעב םעניילק , םעד ןופ קע-רעיפ רעד ןיא ןרעטש עטצעל ייווצ יד

 רעד וצ ךיוא ןערעהעג ,4 .מונ גנונכייצ ףיוא "נג, ןוא "ב, ;ךילמענ

 ןרעטש ענירעביא יד .ןרעטש ראלַאּפ רעד יו ,דויטיננַאמ רעטייווצ
 ןעק ןעמ ןוא עּפורנ רעטירד רעד וצ ןערעהעג ןָאיצאלעטסנָאק רעזעיד ןופ



 "טלעוו-לעמיה יד = 20

 זיא ?עמיה רעד ןעוו ,ןעניוא עטעקַאנ טימ ןעקערמעב םיוק םוראד ייז
 םער ןופ ןרעטש עזעיד ןעטכארטעב לָאז ןעמ ןעוו ,רהָאלק גונעג טינ

 ןעמ טעוװ ,טכַאנ א ןופ ןעדנוטש ענעדעישרעפ ןיא "רעב םעניילק,

 יו ,ןרעטש ראלַאּפ םעד םורא ךיוא ךיז ןעהערד ייז זא ,ןעניפעגסיוא

 ,טנַאזירָאה םוצ רענירדעינ ןהעז ייז ןעמ טעװ לָאמַא .ערעדנַא עלַא

 יו ,םהיא רעביא) ,רעכעה לָאמַא ,(ןרעטש ראלַאּפ םעד ןופ רעטנורַא)
 -ברעמ ןיא לָאמַא ןוא טייז-חרזמ ןיא לָאמַא ,(4 גנונכייצ רעד ףיוא

 ,טייז

 ,4 גנונכייצ רעד ףיוא סעיניל עטלעטניּפעג יד טגנַאלעבנַא סָאװ

 םוא ,טכַאמענ זיא סָאד זַא ,ןייֵלַא רעזעל רעד סיוועג ןיוש טהעטשרעפ

 .ןעּפורגנרעטש עזיד ןעדיישרעטנוא וצ רעטכייל

 ןיא ןעבָאה טּפיוהרעביא ףרַאד יירעהעזנערעטש ןיא רעגנַאפנָא רעד

 / ערעייז רָאפ ןעלעטש ןרעטש ןופ ןעטרַאק ןוא ןעננונכייצ יד זַא ,ןעניז

 /-ָאמ ןע סיווע ג ַא ןיא רָאנ בלעוועג ןעשילמיה ן'פיוא סעיציזַאּפ
 ףיוא טנעכייצרעפ זיא ''רעב רעסיורנ,, רעד ,לשמל ,ןעו . ט נ ע מ

 םוצ םינּפ ן'טימ גידנעהעטש) דנאה רעטכער רעד וצ עטראקדןרעטש א

 ןיא רונ טינ .גידנעטש סע טביילב ױזַא זַא ,טינ סע טסייה ,(דרָאנ

 ןופ ןעדנוטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןרעדנָאז ,רהָאי ןופ ןעטייצ ערעדנַא

 רעד ןיא ןעהעז עּפורג ןרעטש עבלעז יד ןעמ ןעק טכַאנ-רעטניוװ ןייא

 רע יו ױזַא .(דרָאנ םוצ םינּפ ן'טימ גידנעהעטש ץלא) טייז רעקניל

 -רעפ ָאז ,ןרעטש -רַאלַאּפ םעד םורַא ןעדנוטש 94 עדעי זיירק ַא טכַאמ

 -ענ םהיא רימ ןעלעוו ןעדנוטש ענעדעישרעפ ןיא זַא ,ךיז סע טהעטש

 .גנוטכיר רעדנַא ןא ןיא ןעניוצעגסיוא ןעניפ

 ןיא ןענייז ןרעטשי-רַאלַאּפ םעד םורַא ןרעטש ןופ ןעגנונעוועב יד

 ןופ ,ןוז רעד ןופ ןעגנונעוועב עראבנייש יד יוװ ,גננוטכיר רעבלעז רעד

 ןופ :ךילמענ ,דרע רעד םורַא ןעטענַאלּפ עלַא ןופ ןוא הנבל רעד
 םינּפ ן'טימ ןעהעטש רימ ןעוו ,דנַאה רעקניל רעד וצ דנַאה רעטכער רעד

 ךָאד ןעסייוו רימ .טייז-בירעמ וצ טייז-חרזמ ןופ רעדָא ,דרָאנ םוצ

 ןעזייוועב ןרעטש יד ןעוו ,טכַאנ ערעי ןעהעז סע ןענעק רימ ןוא עלַא

 ןוא טייז-חרזמ ןיא ''ףיוא ןעהענ, רעדָא טנַאזירַאה םעד ףיוא ךיז

 ןעמהאנסיוא .טייז-בירעמ ןיא '!רעטנוא ןעהענ,, רעדָא ןעדניוושרעפ

 ןופ טייקטייוו רעסיוועג ַא ףיוא ךיז ןעניפענ עכלעוו ןרעטש יד ןענייז
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 ןיא טקרעמעב ןיוש יוװ ,ןעסייה ןרעטש עכלעזַא .ןרעטשדרַאלַאּפ םעד
 ."ערעלַאּפמוקריס ,, ,לעטיּפַאק ןעגירָאפ

 רעסיורג,, רעד ,''רעב רעניילק,, רעד ןערעהעג ןרעטש עכלעזַא וצ
 ןעמ ןעק ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא .,'/ַאיעּפָאיסַאק , יד ךיוא ,''רעב
 םעד ףיוא רעכעה רעדָא רעגירעדעינ "רעב ןעסיורג, םעד ןעהעז
 ,טייז רעקניל רעד וצ רעדָא טייז רעטכער רעד וצ ,בלעוועגנ ןעשילמיה

 -דרָאנ ערעזנוא ןיא ןעניוא ערעזנוא רַאפ רע טצנעלג גידנעטש רעבָא
 .ןערנעגעג

 ,רעזעל ַא ראפ ךילטייד גונעג טינ ךָאנ עטנַאזעג סָאד זיא רעמָאט

 רעד ןופ ןרעטשירַאלַאּפ םעד ןיא עקליּפש א ןעכעטשניירַא רע לָאז

 רעד ןיא עקליּפש רעד םורַא טַאלב סָאד ןעהערד ןוא 4 רעדָא 8 גנונכייצ
 ןעבָאה רע טעוװ ןַאד ,רעקניל רעד וצ דנַאה רעטכער רעד ןופ גנוטכיר

 יד ןופ ךיוא יו ''רעב ןעסיורג,, םעד ןופ סעיציזַאּפ עלַא טלעטשעגרַאֿפ

 .ןעדנוטש 94 עלַא ןרעטשירַאלָאּפ םעד םורַא ןרעטש ערעדנַא

 רעד טצנַאלג (רעדנעלַאק ןעכילטסירק םעד טיול) רהַאי םעיינ םוצ
 סטכער זנוא ןענעקנַא טקנוּפ דנעבַא רהוא 11 םורַא '!רעב רעסיורג ,,
 טייז רעקניל רעד וצ טצנַאלנ ןרעטש-ראלַאּפ רעד ןוא ,(טייז-חרזמ ןיא)

 ףיוא ןָאט קוק ַא ןַאד רעבָא ןעלָאז רימ ןעוו ,'!סרענייצנָא ,, יד ןופ

 "'רעב רעסיורג רעד ,, זַא ,ןעהעז ןיוש רימ ןעלעוו ,נָאטראפ לעמיה םעד

 ןיא ץלַא טביילב ןרעטשירַאלַאּפ רעד זַא ןוא טייז-בירעמ ןיא טצנאלג

 יד ןופ טייקטייוו רעבלעז רעד ףױוא ,ט קנוּפי? ַאר טנע צ ןייז

 .ייז ןופ ד נג ַא ה ר ע ט כ ע ר רעד וצ ןיוש רעבָא ,''סרענייצנַא

 ,טייז-בירעמ וצ ''רעב ןעסיורג, םעד ןעמ טהעז ןעטַאנַאמ-רעמוז ןיא

 | ,לעקנוד טרעוו סע ןעוו

 רהוא 9 םורַא ''רעב ןעסיורג,, םעד ןעטכַארטעב לָאז רענייא ןעוו

 : וזַא ןעהעז םהיא רע טעוו ,רהָאי ןופ ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא סדנעבא

 ןיא ,(ּפָאק ץיּפש ן'רעביא) טינעז ןופ דרָאנ םוצ יאמ ןוא ?ירּפַא ןיא

 -נורַא גירדעינ 'סרענייצנַא, יד טימ ,טסעװ םוצ טסוגוא ןוא ילוי

 -ירָאה ןופ דרַאנ םֹוצ טנעהַאנ רעבמעווָאנ ןוא רעבָאטקָא ןיא ; רעט

 ""סרעגייצנָא , יד טימ טייז-חרזמ וצ ראורבעפ ןוא רַאונַאי ןיא ; טנָאז

 .טנַאזירַָאה םעד ףיוא דיוה

 ,טקרעמעב ןעביוא ןיוש יו ,רימ ןעחעז 4 ןוא 8 ןעגנוגכייצ יד ףיוא
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 -ַאנ םעד רעטנוא ןרעטש עּפורג יד "רעב ןעסיורג , םעד רעביאנעגעג

 -שיכירג ַא ןיא עּפורנ רעזעיד ןופ ןעמַאנ רעד ."ַאיעּפָאיסַאק , ןעמ

 ""להוטש רעד ,, עּפורג-ןרעטש עזעיד ךיוא טפור ןעמ .רעשינַאלַאהטימ

 ,""להוטש ןיא עמַאד יד,, רעדָא

 ןרעטש ערעלעה 6 ערהיא סָאװ ,םעד ןופ טמוק ןעמָאנ רעזעיד

 יד .לוטש ַא וצ טייקכילנהע עשיטסאטנַאפ ַא סעּפע ןעבָאה
 ףיוא טלעטשעגנסיוא יוזא ןענייז איעּפאיסאק רעד ןופ ןרעטש 9 עטסלעה

 /1 רעדַא שש באטשכוב םעד ןופ עמרַאפ יד ןעבאה ייז זַא ,לעמיה םעד
 יד יוװ !!ערעלָאּפמוקריס,, ,טקרעמעב ןיוש יװ ,ןענייז ןרעטש עזעיד
 עטמירעב רהעז ַא ,ןָאיצַאלעטסנָאק עזעיד ,''רעב ןעסיורג , ןופ ןרעמש

 ועמ ןעוו ,ןענעקרעד וצ טכייל זיא ,רעהעזנרעטש עטסטלע יד טניז

 יָאיסַאק יד טגעיל רעמיא ."רעב ןעסיורג , םעד סיוא רעהירפ טניפעג

 רעביאנעגענ ןרעטשירַאלַאּפ ופ ט יי ז ר ע ד נ ַא רעד ףיוא ַאיעּפ

 -ענ איעּפָאיסַאק רעד ןופ ןרעטש עטסלעה 5 יד .''רעב ןעסיורנ,, םעד

 ןוא ןרעטש-ראלַאּפ רעד יו ױזַא ,דויטיננַאמ רעטייווצ רעד וצ ןערעה

 ,"רעב ןעסיורג  םעד ןופ 7 יד

 עמַאד,, עזיד טצנַאלג סדנעבא רהוא 10 םורַא רעבמעצעד עדנע
 -ַאֹּפ ןופ טייז-ברעמ וצ בלעוועג ןעשילמיה ן'פיוא ךיוה "?הוטש ןיא
 סָאװ .(טייז-חרזמ ןיא !'רעב ןעסיורג,, םעד רעביאנעגעג) ,ןרעטש-רַאל
 ןייז ןיא טנַאזירַאה םעד רעביא ךיז טביוה ''רעב רעסיורג,, רעד רהעמ

 ַאיעּפָאיסַאק יד רעטנורַא ךיז טזָאל רהעמ ץלַא ,ברעמ וצ חרזמ ןופ זיירק

 עכילדרַאנ עטסגיטנעק עדייב עזיד טכַארטעב ןעמ ןעוו ,טייז-ברעמ ןיא

 ,ןעגיוא יד ןיא סרעדנַאזעב ךיז טפרַאװ ,ןעּפורגנרעטש ערעלָאּפמוקריס

 טכוד סע .ןרעטש-רַאלַאּפ םעד םורַא ךדיז ןעהערד ייז גיסעמלענער יו

 ננַאטש ןעגנַאל ַא ףיוא ןערָאװעג טלענענענוצ ןעטלָאװ ייז יו ,סעּפע ךיז

 | .ךיז טהערד סָאוװ ,דָאר ַא ןופ ןעפייר יד ףיוא רעדָא

 - ר ַא 7 ַא פ רעד זיא דָאר עטלעטשעגרַאפ אזא ןופ ס ק ַא יד
 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ץלַא זיא ערעייז סינעהערד עזיד .{ ר ע ט ש
 רעד טימ ןרָאװעג ןעזיוועב זיא סָאד יו ,דרע יד ?ייוו ,ברעמ וצ חרזמ

 -עלקרע רע ןעלעוו רימ יוװ ןוא טייהרעכיז רעכילטפַאשנעסיװ רעטסלופ

 טסבלעז ךיז םורא ץלא יז טהערד ,לעטיּפאק ןרעטעּפש א ןיא !ער
 וצ ברעמ ןופ ;ךילמענ ,גנוט כיר רע טר ע ק רע ם ַא ןיא

 .חרזמ
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 פכאנ ייב ןעקוק רעטפע יירעהעזנרעטש ןיא רעגנַאפנָא רעד לאז

 סעיציזַאּפ ענעדישרעפ יד לעיצעּפס ןעטכַאבָאעב ןוא ?עמיה ן'פיוא
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 עגיטנעק סרעדנַאזעב ףניפ ןופ סעיציזָאּפ עגיטייונעגעג וד --- ,8 גנונכויצ

 ,ןרעטש רַאלאּפ םעד םורא ןעּפורגנרעטש



 טלעוו-לעמיה יד 24

 -ערד עכלעוו ,''להוטש ןיא עמַאד,, רעד ןופ ןוא ''רעב ןעסיורג ,, םעד ןופ
 ןיילא ייז רָאנ ,ןרעטש-רַאלַאּפ םעד םורַא דָאר ַא ןיא יו ױזַא ךיז ןעה

 -ייא טייקטייוו רעייז ןיא ןוא גנוריּפורג רעייז ןיא טינ רָאנ ךיז ןרעדנע

 טדימשעגוצ ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו ױזַא סעּפע עקַאט ,ערעדנַא יד ןופ ענ
 טלָאװ בלעוועגנ רעשילמיה רעצנַאנ רעד יוװ ןוא בלעוועג ןעשילמיה םוצ

 -רַאפ יד עקַאט ךיז ןעבָאה ױזַא . .טהערדעגמורַא גידנעטש רָאנ ריז
 עקינאכעמ יד טלעטשעגרָאפ ןעמַאנַארטסַא ןוא רעהעזנרעטש עניטייצ

 : טעטיידעב סָאװ טרָאװ רעשיכירגנ ַא ) '!סָאמסַאק , ןעצנַאנ םעד ןופ

 : .ןרעוו טרעדלישעג רעטעּפש טעוו סָאד יוװ ,(טלעוו

 עכלעוו ,ןעּפורננרעטש ייווצ ךָאנ רימ ןעבָאה 9 .,מונ גנונכייצ ףיוא

 ןופ סעיציזַאּפ יד ןיוש סייוו ןעמ ןעוו ,ןעקרעמעב וצ רעווש טינ זיא סע

 -ורג 2 עזיד .ןעּפורגננרעטש ענעבירשעב ןוא ענעזיוועגנָא ןעביוא יד

 -עב סיוא ךיז ןענכייצ ,ןעמענ עשיגָאלַאהטימ ךיוא ןעגָארט עכלעוו ,ןעּפ

 רעניילק רעד וצ ןערעהעג עכלעוו ,ןרעטש עטסלעה ערעייז טימ סרעדנָאז

 -נרעטש עזיד .ןרעטש דויטינגַאמ רעדָא עסַאלק רעטשרע ןופ ?להָאצ
 ייז ןעמ ןעק םורַאד ןוא '!ערעלַאּפמוקריס,, טינ ןיוש ןענייז ןעּפורג

 ןעדניוושרעפ ןעטאנַאמ עכנַאמ .רהָאי ןופ טכענ עלַא ןיא ןעהעז טינ
 .ןערעוו טרעלקרע רעטעּפש טעוװ סָאד יוװ ,טנָאזירָאה רעזנוא ןופ ייז

 טנַארט ןרעטשירַאלַאּפ ןופ טייז רעטכער רעד וצ עּפורגנרעטש יד

 ןענַאװ רעד, :דעטיידעב סָאװ ,'/ַאנירַא, ןעמַאנ ןעשיניײטַאל םעד
 -ַאק, טסייה ןרעטש רעטסדנעצנעלג ןוא רעטסנעש רהיא ,''רעביירט

 ןופ ,('/ַאפלַא,, בַאטשכוב ןעשיכירג ן'טימ ךיוא ןעזיוועגנָא) ,//ַאלעּפ
 רענייא זיא סָאד .!'געיצ יד , ;: טעטיידעב סָאװ טרָאװ ןעשינײטַאל ַא
 ןעק ''נעיצ ,, יד .,דויטינגַאמ רעטשרע רעד ןופ ןרעטש עטסלעה יד ןופ

 ףיוא טכאנייב רהוא 12 םורא קראי וינ ןיא ןהעז רעבמעצעד ןיא ןעמ

 יז ,ןעהעז וצ רהיא םוא ּפָאק םעד ןעסייררעפ ןַאד זומ ןעמ .טינעז םעד

 ףיוא טעמכ '/ַאיעּפָאיסַאק , יד ןוא ''רעב ןעסיורג,, םעד ןעשיווצ טנעיל

 ױזַא .ןרעטש-ראלַאּפ םעד םורָא ןעניוא ערעזנוא רַאפ זיירק ןעבלעז םעד

 טױנ ךיז טניפעג דויטינגַאמ רעטשרע רעד ןופ ןרעטש רעדנַא ןייק יו

 .""געיצ , יד ןענעקרעד טכייל םורַאד ןעמ ןעק ,לעמיה ןופ זיירק ןעזיד ןיא
 -ייצנַא יד ןעשיווצ טייקטייוו יד יוװ רעפעגנוא) רהיא ןופ טייוו טינ

 ןרעטש רעלעה רעטייווצ רעד טנייש ("רעב ןעסיורג םעד ןופ סרעג

 רעזנוא ףיוא) דויטיננַאמ עטייווצ ןופ ןרעטש ַא ,''אנירא,, רעד ןופ
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 רהיא ןעוו .,('ַאטעב,, באטשכוב ןעשיכירג ן'טימ ןעזיוועגנַא גנונכייצ

 ףיוא טכַאנ ןעטימ םורַא ןרעטש ןעלעה רהעז א רעבמעצעד ןיא טהעז

 סָאד זא ,ןייז רעכיז רהיא טנעק ,ּפָאק רעייא רעביא ךיילג טינעז םעד

 ."ַאנירַא, עּפורננרעטש רעד ןופ !'געיצ יד ,, רעדָא !?'ַאלעּפַאק , יד זיא

 ףיֹוא ''נעיצ,, יד ןעהעז ןעמ ןעק רַאורבעפ ןיא ןוא רַאונַאי ןיא ךיוא

  ,דנעבא ןיא רעהירפ ץֶלַא ןיוש רעבָא ,טינעז םעד

 ם .םונ גנונכייצ רעד ףיוא ןרעטש-ראלאּפ ןופ טייז רעקניל רעד וצ

 רהיא .?ַאריל, ןעמָאנ םעד טנַארט סָאװ ,עּפורגנרעטש יד טנעיל

 ,דויטינגַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש רענידלעקנופ רהעז ַא ,ןרעטש רעטסלעה

 ךיוא ןעזיוועגנַא) "ַאנעװ, ןעמַאנ ןעשיבַארַא ן'טימ ןעפורעג טרעוו
 רעבמעצעד טאנַאמ עדנע םורַָא .("ַאפלַא , בַאטשכוב ןעשיכירג ן'טימ

 סע ןעוו ,רעטנורַא טייוו טייז-ברעמ ןיא ןעניוא יד ןיא ךיז רע טפרַאוו

 טייקטייוו רעבלעז רעד ףיוא טעמכ טנעיל ''אנעוו,, יד .דנעבא טרעוו

 סעיציזַאּפ עניטייזנענעג ערעייז ,//אלעּפַאק , יד יוװ ,ןרעטש-ראלַאּפ ןופ

 טנעיל ,טייז-חרזמ ןיא ריז טזייוועב '/געיצ , יד ןעוו זַא ,עכלעזַא ןענייז

 טצנאלג רעמוז ןעטימ ןיא .טרעקרעפ ןוא ,טייז-ברעמ ןיא '!ַאנעװ ,, יד

 .רעטניוו ןעטימ ןיא '!נעיצ יד , יו ױזַא ,טינעז םעד ףיוא '!אנעוו ,, יד

 -נעלג ערעייז טימ ''ַאריל,, ןוא '/ַאנירַא, ןענַאיצַאלעטסנַאק יד

 -עקרעד ךיוא ןעמ ןעק ''ַאנעו,, ןוא '/ַאלעּפַאק ,, ןרעטש עז יורנ עדנעצ

 סע ןעלעוו רימ יו ,םינמס ערעדנַא ךרוד בלעוועג ןעשילמיה ן'פיוא ןענ

 ,רעטייוו ןהעז

 .ךעלעכירטש טימ זיירק ַא טריקרַאמ ךיוא זיא 9 ננונכייצ רעד ףיוא

 ,לָאּפ-ךרַאנ םעד ןופ גנונעוועב רעסיוועג ַא טימ ןָאט וצ טָאה סָאד

 "יווקע ןופ עיסעצערּפ , ןעמַאנ םעד עימַאנַארטסַא ןיא טנַארט עכלעוו

 -יּפַאק םעד ןיא עדער יד ןייז טעוװ סע עכלעוו ןענעוו ןוא "סעסקָאנ

 רעד ןופ גנוטכיר יד ןָא ןענייצ זיירק ןעזיד םורַא סרעזייוו יד ,42 ?עט

 | | ,גנוגעוועב רעניזָאד

 ןופ .ַאטעב , ןוא "אסלא, ךרוד עיניל עטלעטניּפעג עכיילג יר

 טניימ סע סָאװ ,"וַאְלּפ , ןעפורעג ךיוא שילננע ףיוא) "רעב ןעסיורג,

 -עב זנוא ןיוש יד סע זיא "רעב םעניילק, ןופ "אפלַא  וצ זיב (רעקַא

 ."ןרעטש ראלַאּפ , םוצ זיב "סרעגייצנַא , יד ןופ גנוטכיר עטנַאק
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 .4 לעטיּפַאק

 .ןעטייז ענייז ייב ןעּפורננרעטש יד ןוא נעוו-ךלימ רעד

 ןעגנוטכַאבאעב יד רַאפ טוג ךיילג ןענייז רהִאי ןופ ןעטייצ עֶלַא טיג
 -רעד ןענייז טכענ-רעטניוו יד .יירעהעזנערעטש ןיא רעגנַאפנָאו ןַא ןופ
 לייוו ,רעבירעד רונ טינ סָאד ןוא ,עגידרעמוז יד רַאפ רעסעב לעיפ ייב
 -קרעמ רעד זא סיוא סע טמוק עדארג לייוו ןרעדנאז ,ערעננעל ןענייז ייז
 -נעלג ןרעטש עטסלעה יד ןופ עטסיימ יד ןוא ןעּפורגנרעטש עטסגידריוו
 .בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא ןַאד ןעצ

 'סייוו םעד ןופ ןעטייז עדייב ייב ןענעיל ןענאיצאלעטסנאק עזיד

 ןושלב ,'!געוו-ךלימ , ךילנהעוועג טפור ןעמ סָאװ ,סַאּפ ןעשילמיה ןעכיל

 "ךייט רעשילמיה, ןעמָאנ ן'טימ טנייה ךיוא םהיא ןעמ טניורק הצילמ

 -רעפ .(ןושל ןעשידומלת ן'פיוא ''רונד רחנ,,) ''ךייט רענידרעייפ,, ןוא

 -ָאד םעד טימ ןעדנוברעפ ןענייז סנעבױלגרעבַא ןוא ןעדנענעל ענעדעיש

 -נוא םורַא ףייר ַא רעדָא גניר א יו ךיז טהיצ רעכלעוו ,''ךייט,, ןעגיז
 . יד ייב ךיוא רעטנורַאד ,רעקלעפ ענערעישרעפ ייב .לענוק-דרע רעז
 רַאפ געוו רעד זיא סָאד זא ,טביולנעג ןעמ טָאה ,ןעדיא ןוא רעבארא

 םוצ ךיוא ןוא ןדעיזנ םוצ תומשנ עטרעטיילענסיוא ןוא רעטסייג יד

 .ןָארט ןעכילטעג

 ןֵא ןעזַאל ַאד רימ ןעלעוו סנעביולג ןוא תושעמ עכלעזַא עלַא רונ
 טימ לעטיּפַאק ןעזיד ןיא ןעמענרעפ טינ ךיז רימ ןעלעוו ךיוא .טייז א

 חכמ עטרהעלעג ערעדנַא ןוא ןעמַאנַארטסא ןופ ןעגנושרָאפ ןוא תורעשה
 ץלַא ךָאנ זיא סָאד זַא ,ןעקרעמעב רונ ןעלעוו רימ .געוו-ךלימ םעד
 ןעלעוו ןוא ,עגַארפ עשימָאנַארטסַא עלעקנוד ךיוא ןוא ערעווש רהעז ַא
 ַא סלַא טושּפ ''ךייט ןעשילמיח,, םעד טימ ןעצונעב ךיז עלייוורעד
 ןוא ןענַאי;אלעטסנַאק עטסגידריוקרעמ יד וצ ר ע זייווג עוו
 -עוו נידנעהעגייברעפ .בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא ןרעטש עטסלעה
 סלַא םיוא ךיז טכוד רעכלעוו ,געוו-ךלימ רעד זא ,ןעבעגרעביא רימ ןעל

 טימ םהיא ףיוא ןעקוק רימ ןעוו ,עסַאמ עדנענײשי-סַאלב עטפַאהלעבענ ַא |
 - ע ב ןענָאיללימ ןופ עסַאמ ַא סלַא סױרַא ךיז טנייצ ,ןעגיוא עטעקאנ

 .ןעּפָאקסעלעט ךרוד םהיא ףיוא ןעקוק רימ ןעװ ,{רעטש רעדנוז
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 רימ עכלעוו ,ןרעטש יד ןע גע קר ע ד ווצ ַאד זיא קעווצ רעזנוא/

 -נעמ עניטייצרַאפ יד יו ױזַא טקנוּפ ,ןעגיױא ערעזנוא טימ ןהעז ןענעק
 -ָאל .טסואוועג טינ רַאג ןעּפָאקסעלעט ענייק ןופ ןעבָאה עכלעוו ,ןעש
 .ןרעטלע-רוא-רוא ערעזנוא יוװ ,געוו-ךלימ םעד ףיוא ןעקוק ךיוא רימ
 -רע עלַא ןיא טינ זיא געוו-ךלימ רעד זַא ,ןעקרעמעב ןַאד ןעלעוו רימ
 -נַאמ ןיא .ןייש ןעכילסייוו ןייז ןיא ןוא טייקטיירב ןייז ןיא ךיילג רעט

 -ָארטש ערעדנוזעב ןיא יו סעּפע רעדנַאנַאפ ךיז רע טסיג רעטרע עכ
 זיא ןעטייז עדייב ענייז ייב זַא ,ןעקרעמעב רימ ןעלעוו רעטייוו .ןעמ

 - ,ןרעטש עטסנהעש ןוא עטסלעה יד טימ טרעיצעב עדַארנ רע

 יו ,גינעוו יוזא טקנוּפ טנייה רימ ןעסייוו ,יֹוזַא זיא סָאד םורַאװ
 "טיה רעד זַא ,טקַאפ ַא זיא סע רעבָא ; סרעהעזנרעטש עניטייצרַאפ יד
 |רע טש ןיא ךייר סרע דג ָאז ע ב ןיא בלעווענ רעשיל

 -כַארטעב וצ גונעג זיא סע .נעוו-דלימ םעד ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא
 זַא ,ךיז ןענייצרעביא וצ םוא ,טכַאנ רערעטסניפ ַא ןיא לעמיה םעד ןעט
 -נַא ןוא ןרעטש טימ טצעזעב לעיפ סרעדנָאזעב ןענייז רעטרע ענינייא
 רעטרע עכלעזַא ןענַארַאפ רַאנַאז ןענייז סע .גינעוו סרעדנַאזעב ערעד
 -נרע טש רָא ג םינּפַא ןענייז סָאװ ,בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא

 -עג טינ ןעטרָאד ןעמ טָאה ןעּפָאקסעלעט עטסערג יד טימ ?ייוו | ,ז ַא
 .ןרעטש ַא ןופ ןייש ןעטסעדנימ םעד ןעקרעמעב טנעק |

 ןיא ןרעטש עלעה טימ טרעיצעב געוו-ךלימ רעד זיא ןעטסיימ םֵא
 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשענרָאפ זיא סָאװ ,לעמיה ןופ ?ייהט םעד
 יד ןעניוא ערעזנוא רַאפ ַאד ןעבָאה רימ זא ,ןענָאז ןעק ןעמ 6 .מונ
 -נרעטש עטסעטמהירעב יד ךיוא ןוא ןרעטש עטסלעה יד ןופ עטסיימ

 ןוא רעטסלָאפטכַארּפ רעד זיא סאד .ןָא ןעטייצ עטסטלע יד יד ןופ ןעּפורג
 -כַאבָאעב ןעכילנהעוועג ַא רַאפ ?עמיה ןופ לייחט רעטסטנַאסערעטניא
 רעד טימ גיצניוו-לעיפ ךיז טריסערעטניא סָאװ ןעגינעי םעד רַאפ ,רעט
 וצ ןעטסעב םא זיא ןעּפורגנרעטש ןוא ןרעטש עזיד .,טלעוו-ןרעטש

 ןיוש ייז ןעמ ןעק טכענ-רעמוז ןיא .,רעטניוו ןעטימ ןיא ןעטכַאבָאעב
 ,טנַאזירָאה רעזנוא ןופ ןעצנַאג ןיא ןַאד ןעדניוושרעפ ייז ?ייוו ,ןעהעז טינ
 י .ןערעוו טרעלקרע טעוו סָאד יו

 רעגנַאּפנָא םעד רַאפ .נעוו-ךלימ םעד ןעכוזפיוא טשרעוצ רימָאל
 ןעמ ןעק ,ןייש ןעלופ ןיא זיא הנבל יד ןעוו זַא ,ןעקרעמעב וצ ניטיונ זיא

 רעטייוו .ןעניוא עפרַאש טימס וליפַא געוו-ךלימ םעד ןעקרעמעב םיוק
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 ,6 גנונכיוצ

 טלעווילעמיה יד

 -עטסנָאק עטסגיטנעק וד טיט געוו-ךלימ םעד ןופ לייהט רעד ---
 .ןעטייז ענייז ווב ןרעטש עטסלעה ןוא ןענָאוצַאל
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 -ַאמ ןוא ןעסַאנ יד ואוו זַא ,ןעניײמעגלַא ןיא ןעקרעמעב וצ גיטיונ זיא

 "וד טרעטש ,ןעּפמָאל עשירטקעלע טימ ןעטכיולעב-ללעה ןענייז ןעניזאג

 יד וליפַא ןרעדנָאז ,געוו-ךלימ םעד ןעקרעמעב וצ רָאנ טינ ןייש רעז

 ,ןרעטש ערענעלק

 ,מונ גנוגבייצ רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןרעטש יד רָאנ
 ןעק ,בלעוועג ןעשילמיה ן'פיוא סעיציזַאּפ עניטייזנעגעג ערעייז טיול 6

 רהיא ןיא זיא הנבל יד וליפַא ןעוו ,טדָאטש רעסיורג ַא ןיא ןהעז דיוא ןעמ

 םוא ,ןעטכַארטעב וצ ייז לָאמ ןייא זיולב גונעג זיא סע .ןייש ןעלופ

 ןרעטש עזיד ןעשיווצ .ןעקלָאװ ןעטכייל ַא ךרוד וליפַא ןענעקרעד וצ ייז

 -ייא ןיא ןעהעז ןעק ןעמ סָאװ ,"סויריס, טנַאנעג ,רענייא ךיז טניפעג

 ,רָאלק רהעז ןיא לעמיה רער ןעוו ,לענוק-דרע םעד ןופ ןעדנעגעג ענינ

 .ןייש ןייז זיא דנעצנעלג ױזַא -גַַאטייב רַאנַאז
 ןעמ ףרַאד ,דנעבַא-ראונַאי ַא ןיא ןרעטש עזיד ןעטכַארטעב וצ םוא

 ןוא ךיז ןענעקטנא ךיילנ ןעקוק ןוא םורד וצ םינּפ ן'טימס ןעלעטש ךיז

 פעד ןופ טייז-ברעמ רעדָא רעטכער רעד וצ .טייז-חרזמ וצ ?עסיבַא

 -ַָאמ ןיא ןעניוא יד רַאפ ךיילנ ןעפראוו סרעדנַאזעב ךיז טעוו געוו-דלימ

 -ַאלעטסנַאק עטסדנעצנעלנ ןוא עטסנהעש יד ,עטסערג יד רַאונַאי טָאנ

 ,'ןָאירַא, ןעמָאנ ןעשינַאלַאהטימ םעד טנַארט יז .,?עמיה ןופ ןָאיצ

 -עג יד ןעמעוו ,רעגעי ןעשיכירג ןעשירַאדנעגעל ןעניטכעמ םעד ךָאנ

 קוסּפ םעד ןיא .עּפורגנרעטש ַא ןיא טלעדנַאװעגמוא טָאה ַאנַאיד ןיט

 "שע , טרעוו "ןמית ירדחו המיכו ליסכ שע השע, ; (ט ,ט) בויא ןופ
 -- "המיכ , ןוא "ןָאירָא, -- "?יסכ , ,"רעב רעסיורנ, :טשטייטרעפ

 , .""ןעדַאָיעלּפ ,, יד

 טבייל יירעהעזנרעטש ןיא רעננַאפנָא ןַא ךיוא ןעק "ןָאירַא , םעד
 רעיפ ןוא דויטינגַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש ייווצ טלַאהטנע רע .ןענעקרעד
 עכלעוו ,ןרעטש ערענעלק ךס ַא ןוא דויטינגַאמ רעטייווצ ןופ ןרעטש

 עמרַאפ יד טָאה עּפורג עצנאג יד .ןעגיוא עטעקַאנ טימ ןעהעז ןעק ןעמ

 ןיא .גנונכייצ רעזנוא ףיוא יו ױזַא טָא ,קע-רעיפ ןעכיילנ-טינ ַא ןומ

 -גַאמ רעטייווצ רעד ןופ ןרעטש יירד ןענייש קע-רעיפ םעד ןופ ןעטימ

 -רַאג ,, רעד ייז טפור ןעמ .ןרעדנַא םעד ןעבעל רענייא טנעהָאנ דויטינ

 יד , ןעפור ךיוא ייז ןעמ טנעלפ רעדנעל עכנַאמ ןיא ."ןָאירַא ןופ לעט

 -טע גנעל רעד ןיא ךיז ןעהיצ !!?עטראנ , םעד רעטנוא .''םיכלמ יירד
 ,""ןָאירַא ןופ דרעווש רעד , טפור ןעמ עכלעוו ,ןרעטש ערענעלק עכיקל
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 -עטסנַאק רעזיד ןיא דויטינגַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש ייווצ יד ןופ

 קע-רעיפ םעד ןופ ןעלקניוו עטצעזנענעג יד ןיא ןענעיל עכלעוו ,ןָאיצַאל

 -ָאנַאיד רעד ףיוא :ןושל ןעשירטעמַאעג םעד ףיוא סע טגָאז ןעמ יוװ)

 רעדַא 'זוינ ל ע ט ע ב , רעטשרעביוא רעד טסייה ,(עיניל רעלַאנ

 רעטשרעטנוא רעד ןוא ,"ןָאירַא ןופ אפלא , טדערעג שימַאנַארטסַא

 .("ןָאירַא ןופ אטעב,) "5? ע גי ר , טסייה
 -עב,, רעד רילָאק רעייז ךָאנ ןעדיישרעטנוא טכייל ייז ןעק ןעמ

 ןַא ןופ) "לעניר , רעד ןוא רילָאק ןעכילטיור ַא טימ טצנעלג "זוינלעט

 רעטסלעה רעד זיא רעּכלעװ ,(סופ טיידעב סָאװ ,טרָאװ ןעשיבַארַא
 ,רילָאק ןעסייוו ַא טימ טלעקנופ ,ןָאירַא ןעצנאג םעד ןופ ןרעטש

 -נרעטש יד ןעדיא ןעפור ,ןהעגרעד טנעקעגנ סע בָאה ךיא טייוו יו

 -עוו ןעריזַאטנַאפ לעסיבַא ?יוװ ןעמ ןעוו לייוו ,/'ת רעד, ןָאירַא עּפורג

 -בילנהע ןַא סעּפע טָאה יז זַא ,ןעגָאז ךיוא ןעמ ןעק ,עמרָאפ רחיא ןעג

 רעד בויא זא ךיוא סע זיא טסואוועב ,''ת,, בַאטשכוב םעד וצ טייק
 זַא ןעמונעגנָא ןיא סע .?עימָאנַארטסַא , ןייז ןיא ןָאירָא םעד טנַאמ
 -עי ןעגיטכעמ , םעד טנעכייצעב ןַאד ןעמ טָאה ''ליסכ, טרָאװ ן'טימ
 ,"ןָאירַא רעג

 -נרעטש עלַא ןופ עטסנידריווקרעמ עזיד ןעמָאנ ַא רַאפ סָאװ רָאנ

 ,רעדנעל ןוא ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא ןענַארטעג טינ טָאה ןעּפורג
 א ןיא ןעהעז ןעטסעב םא רהיא ןענעק רימ .עבלעז יד ץלא יז טביילב

 טצנעלג רַאונַאי ןיא סדנעבא רהוא 9 םורא .טכַא?-רעטניוו רערָאלק

 -ילמיה םעד ףיוא ןעקוק רימ ןעוו ,זנוא ןעגעקטנַא ךיילנ ."'ןָאירַא , רעד

 8 םורַא רע טנייש רַאורבעפ ןיא .דיז םוצ םינּפ ן'טימ בלעוועג ןעש

 -ַאֹּמ רעבלעז רעד ןיא סדנעבַא רהוא 9 םורַא ץרעמ ןיא ןוא דנעבַא רהוא

 ךיז רע טזָאל רעהכַאנ .סדנעבַא רהוא 10 םורָא רַאינַאי ןיא יו ,עיציז

 -וז ןיא ןוא גנילתירפ ןיא סָאד אז ,טנַאזירַאה םוצ רעטנורַא רחעמ ץלַא

 -עג עכילדרָאנ ערעזנוא ןיא סדנעבַא ןהעז טינ םהיא ןעמ ןעק רעמ

 .ןוז רעד ןופ טפאשראבכַאנ רעד ןיא ןַאד ךיז טניפעג רע .ןעדנעג

 -ךלימ ןופ דנַאה רעטכער רעד וצ טהעז רהיא ןעוו ,ץרוק

 -ברעמ ןיא ,טייז-חרזמ ןיא) דיז םוצ םינּפ ן'טימ גידנעהעטש ,געוו

 ןופ גיגנעהּפָא ןייז טעוו סָאד -- ךיז ןעגעקטנַא טקנוּפ רעדָא טייז

 טעוו רהיא ןעוו ,טכַאנ ייב עדנוטש רעד ןופ ךיוא ןוא טָאנָאמ םעד

 -טינ ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא עּפורגנרעטש ַא ,(?עמיה ן'פיוא ןעקוק



 31 ץנארק טי;יט

 ייוצ ןיא ןרעטש עטסלעה יד ןופ ייוצ טימ קעדרעיפ ןעכיילג
 -נַאמ רעטייווצ ןופ ןרעטש 9 טימ ןוא ךעלקניוו עטצעזעגנענעג ענייז ןופ

 םוצ טנעהַאנ רענייא ,קע-רעיפ ןעניזַאד םעד ןופ ןעטימ ןיא דויטינ

 ,"פעטראג ס'ןָאירַא , טפור ןעמ עכלעוו ,םירק רעד ןיא עלעסיבַא ןרעדנַא

 ,רויטיננַאמ רעטייווצ ןופ ןרעטש א ךָאנ ןרעטש 9 עזיד רעטנוא ןוא

 זא ,ןייז רעכיז רהיא טנעק ןַאד -- "דרעווש ס'ןָאירַא  טפור ןעמ סָאװ

 רעד ףיוא יו ױזַא ,ןָאירַא רעד יוװ ,עּפורגנרעטש רעדנַא ןייק זיא סָאד

 ,6 .מונ גנונכייצ

 ,סע זיא ןַאד ,ןָאירַא םעד ןענעקרעד טכייל ןיוש ןעק ןעמ ןעוו ןוא
 ןוא ןעטסדנעצנעלנ םוצ ןעגנַאלרעד וצ דנַאה רעד טימ ,ןענָאז וצ ַאז

 -נהעש רעזעיד ."סויריס , םעד -- ?עמיה ן'פיוא ןרעטש ןעטסלעקנופ
 רַאלעטסנָאק ַא וצ טרעהעג טלעווךרעטש רעד ןופ טנַאמַאיד רעטס

 רעד) "רָאיַאמ סינַאק , ןעמָאנ ןעשינַאלַאהטימ םעד טנַארט עכלעוו ,ןָאיצ
 ,סעקייב עשינָאלַאהטימ עשיכירג יד ךָאנ ,זיא סָאד .(דנוה רעסיורג

 -יה ן'פיוא עיציזַאּפ ןייז .,ןָאירַא רענעי ןעניטכעמ םעד ןֹופ דנוה רעד

 טייז רעטכער רעד וצ ץְלַא ,6 .מונ גנונבייצ רעזנוא ףיוא יוװ זיא לעמ

 -יס םעד רַאפ ,ןָאירַא ןופ ס ק נג י ? נידנעטש ןוא ,געוו-דלימ ןופ

 בַאטשכוב ןעשינכירג ן'טימ טנעכייצעב זיא סָאװ ,ןרעטש רעד) סויר

 רעטנעהענ ,(6 .מונ גנונכייצ רעזנוא ףיוא רָאיַאמ סינאק ןופ "ַאפלַא

 טנעכייצעב) דויטינגַאמ רעטייווצ ןופ ןרעטש ַא טצנעלנ ,ןָאירַא םוצ

 -ערעגוצ ךיוא טרעוו רעכלעוו ,("ַאטעב , באטשכוב ןעשיכירג ן'טימ
 "דנוה ןעסיורג, ןופ ןרעטש ענירעביא יד ."דנוה ןעסיורג , םוצ טנעכ

 יו וצ טנַאסערעטניא טינ רָאג זיא סע עכלעוו ,ערענעלק ןיוש ןענייז

 .רעגנַאֿפנָא ןַא רַאֿפ ןעס
 ,"ןרעטש דנוה, ,ךיוא םהיא טפור ןעמ יו רעדָא "סויריס, רעד

 ,טייצ יד לייוו ,םירצמ ןיא עלָאר עסיורג סרעדנָאזעב ַא טלעיּפשעג טָאה
 ךיוא זיא ,גנַאנפיואנענוז םעד רַאפ ןעזייוו ןעטרָאד ךיז טנעלפ רע ןעוו

 ןעמ .סולינ ךייט ןופ ג נו צ יי ? פ ר ע פ רעד ןופ טייצ יד ןעוועג

 ,ןרעטש ןעזיד דובכל ןעלּפמעט עסיורג ךדס א טיובעג םורַאד טרָאד טָאה

 ."סיהטָאס, ןעמָאנ םעד רעטנוא טרעטעגרעפ טרָאד טָאה ןעמ ןעכלעוו

 ןעדנוברעפ ןענייז סעינָאמערעצ עזעינילער ןוא ןעדנענעל ךס ַא

 -רַאפ ערעדנַא עלעיפ ייב ךיוא ןרעדנַאז ,םירצמ ןיא רָאנ םינ ןערָאװעג

 "פוקינַאק , טרָאװ רעד ."ןרעטשידנוה , ןעזיד טימ רעקלעפ עניטייצ
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 רעד ןעוו ,רהָאי ןופ טייצ יד ל?ייוו ,ןרעטש ןעזיד ןופ ךיוא טמַאטש

 טלאפ ,ןוז רעד טימ ןעמַאזוצ רעטנוא טהעג ןוא ףיוא טהעג "סויריס,

 -וא ןוא ילי ןע טַאנָא מ ע ט סע סיי ה יד ןיא סיוא עדַארג

 געט עטסעסייה עזיד .סעיצַאקַאו דילנעוועג טמענ ןעמ ןעוו ,טסוג

 סע סָאװ ,"ןעלוקינאק , ןעמָאנ םעד ןענַארקעג םורַאד ןעבַאה רהַָאי ןופ
 .(דנוה ; "סינַאק, טרָאװ ןעשינייטַאל םעד ןופ) "געט-דנוה , טניימ

 -רעביא ןעלָאז רימ ןעוו .טייז ַא ןָא ןעכירקרעפ טינ רימָאל רָאנ

 ןוא סנעבױלגרעבַא ,ןעדנענעל יד ןופ לייט םעניילק ַא ןליפַא ןעבעג

 ןעטייצ עטלַא יד ןיא ןענייז עכלעוו ,סעינַאמערעצ עזעיגילער ךיוא

 ןעסיורג , םעד טימ ,"ןָאירַא , םעד טימ ןערָאװעג ןעטכַאלפעגנעמאזוצ
 -יירשנָא טפרַאדעב ןעמ טלָאװ ,ןעּפורגנרעטש ערעדנַא טימ ןוא "דנוה

 (.ד עגאלייב יד םעד ןענעוו העז) .ךוב רעקיד א ןעב
 ןופ טיז ר ע ט כ ע ר רעד וצ קילב ַא ןעפרַאו טצעי רימַאל

 ַא ,6 .מונ גנונכייצ רעד ףיוא יו ,ןעקרעמעב ןַאד ןעלעוו רימ ,ןָאירַא
 סָאד .ןרעטש ערענעלק ךס ַא ןעשיווצ דויטיננַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש

 טנַארט עכלעוו ,ןָאיצַאלעטסנָאק רעד ןופ ןרעטש רעטסערג רעד זיא

 טגעיל ןָאיצַאלעטסנַאק עזיד .(סקָא) "סורָאט , ןעמָאנ ןעשיניײטַאל םעד
 ןוז יד סָאװ ,זיירק ןעשילמיה םעד ףיוא רעדָא "קיטּפילקע , רעד ףיוא

 ןוא ,דרע רעד םורָא גנוגעוועב רעכילרהעי רערַאבנייש רהיא ןיא טכַאמ

 רעד .,"רוש ל?זמ, וצ ךילמענ ,"תולזמ 12, יד ןופ רענייא וצ טרעהענ יז

 -עדלַא , ןעמַאנ ןעשיבַארַא םעד טנַארט רוש ל?לזמ ןופ ןרעטש רעטסלעה

 םוצ טצנַאלג רע .,(גנונכייצ רעזנוא ףיוא "סורָאט ןופ ַאפלא,) "ןַארַאב

 רהעפעגנוא ,ןָאירֶא ןיא "זויגלעטעב , ןרעטש םעד ןופ טסעוװ-דרָאנ
 םוצ "ןָאירַא ןופ לעגיר , ןרעטש רעד יו טייקטייוו רעבלעז רעד ףיוא
 ."זויגלעטעב , ןופ טסעווזדיז

 ןעבלעז םעד רעהפעגנוא טאה רוש ?זמ ןופ "ןַארַאבעדלַא , רעד
 -עוו ןיא רָאנ ,"ןָאירַא ןופ זוינלעטעב , ןרעטש רעד יוװ רילָאק ןעטיור
 ןייז ךרוד ןענעקרעד םורַאד םהיא ןעק ןעמ .גידלעקנופ ןוא לעה רעגינ

 רעוש טינ ךיוא זיא סע  ,ןָאירֲא ןָאיצאלעטסנַאק רעד וצ עיציזַאּפ

 ַא ןופ עּפורג ַא ןעשיווצ טנייש רע סָאװ ,םעד ךרוד ןענעקרעד וצ םהיא

 ןעשינַאלַאהטימ ןעשיכירג םעד ןענַארט עכלעוו ,ןרעטש ערענעלק ךס

 אטינ ןיא בלעוועג ןעשילמיה ןעצנאג םעד ףיוא ."ןעדַאיה , ןעמָאנ

 ױזַא טימ טלעגנידעגמורַא ןייז לָאז סָאװ ,ןרעטש רעטיור רעסיורג ַאזַא
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 ,זיא סָאד .רוש ?זמ ןופ ןַארַאבעדלַא רעד יװ ,ןרעטש עניילק ?לעיפ
 .ןענעקרעד וצ םהיא ןעכייצ רעטונג ַא ,ךילדנעטשרעפטסנלעז

  טפַאשרַאבכַאנ ןייז ךרוד ןענעקרעד ךיוא םהיא ןעמ ןעק רעטייוו

 עכלעוו ,ןרעטש עּפורג רעגידריווקרעמ ןוא רעטמהירעב רהעז רעד טימ

 -עוו ייז ."ןעדַאיעלּפ , ןעמָאנ ןעשינַאלַאהטימ ןעשיכירג םעד ןעגַארט
 ץאלּפ ןעסיורג ַא טמהענרעפ רעכלוו ,רוש לזמ םוצ טנעכערעגוצ ןער

 .קעמיה ז'פיוא

 ןעניילק ַא ךרוד ןעהעז ייז ןעק ןעמ יוװ ,ןעדַאיעלּפ וד -- .{ גגונכווצ
 ,פָאקסעלעט

 ערעייז סָאװ ,םעד ךרוד ןעגיוא יד ןיא ךיז ןעפראוו ןעדַאיעלּפ יד

 ןענייז ,ןעניוא עטעקַאנ טימ ןעקרעמעב ןעק ןעמ עכלעוו ,ןרעטש ןעבעיז

 רע סיור ג ןיי א יװ סיוא ןהעז ייז זא ,ט נ ע ה א נ יוזא

 רָאנ ןעמ טהעז ךילנהעווענ ,ץנַאלג ןעטאמ ַא טימ ראנ ,|ן ר ע ט ש

 -ַאנ טימ 6 יו רהעמ טהעז רענייא ןעוו .ןעדַאיעלּפ יד ןופ ןרעטש 6
 עטנעכייצענסיוא ןַא טָאה רע זא ,ןעמהירעב ךיז רע געמ ,ןעניוא עטעק

 עצנַאנ ַא ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,ןעמ טהעז ּפָאקסעלעט א טימ .האיר

 לעקָאניב ןעכילנהעוועג ַא טימ רָאנ ,טקנוּפ ןעועיד ןיא ןרעטש עסַאמ

 רעד ןיא ןרעטש 11 ןעלהעצוצרעניא טכייל סע זיא זָאלניארעּפָא רעדָא

 טלעטשענראפ ןענייז 7 גנוכייצ רעד ףיוא .ןעדאיעלּפ יד ןופ עּפורג
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 -עט םעניילק ַא ךרוד טהעז ןעמ עכלעוו ,ןעדַאיעלּפ יד ןופ ןרעטש יד
 .פָאקסעל

 ,ןענָאז וצ אז ,אזַא ַאטינ זיא בלעוועג ןעשילמיה ןעצנַאג םעד ףיוא
 רעגנאפנָא ןַא ןעק םורָאד .ןעדַאיעלּפ יד יוװ ,ןרעטש עּפוק רעדָא ןעפיוה

 עב רענייא ןעוו ייז ןעגעוו תועט ַא ןעבָאה טינ יירעהעז-ןרעטש ןיא

 ,ןרעדנַא םוצ רענייא טנעהַאנ ױזַא ןרעטש 6 ?עמיה ן'פיוא טקרעמ

 סָאד זַא ןייז רעכיז רע געמ ,ןרעטש רעסיורג ןייא יו עלא ןענייש ייז זַא

 יד ראכ סרעזייוו-נעוו סלַא טנעידעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעדַאיעלּפ יד ןענייז
 ןעדַאיעלּפ ןעמָאנ רעד) .ןעטייצ עטלַא-יורג יד ןיא סרערהָאפ-םי
 רעד :טעטיידעב סָאװ טרָאװ ןעשיכירג ַא ןופ ךילטנעגייא טמַאטש

 | .(ףיש ַא ןופ לענעז

 -ַאיעלּפ יד טימ ןוא םהיא םורא ןעדַאיה יד טימ ןַארַאבעדלַא רעד
 יד ןענייז ,(6 .מונ גנונכייצ טבארטעב) םחיא ןופ טסעוו-דרָאנ וצ ןעד

 לזמ רעדָא םורָאט ןַאיצַאלעטסנָאק רעד ןופ ןרעטש עטסרַאבקרעמעב
 .רוש

 ןענעקטנַא .געווךליס םעד ןעזײרּפשרעבירַא ריִמָאל טצעי

 עדנענייש-לעה יד ןעהעז רימ ןעלעוו ,דרָאנ וצ ףיורַא ,ןעדַאיעלּפ יד

 עכלעוו ןעגעוו ,ַאגירַא ןַאיצַאלעטסנַאק רעד ןופ "(געיצ יד) ַאלעּפַאק,
 ,ַאפלַא ןרעטש רעד) ,לעטיּפַאק ןעגירָאפ ןיא טדערעג ןיוש ןעבָאה רימ
 -ַאק  ןופ עיציזַאּפ יד רֶאפ טלעטש 6 .מםונ גנונכייצ ףיוא ַאנירַא ןופ

 יעג ןעמ ןעו .(רוש לזמ םעד רעביאנעגעג געוו-ךלימ ןעבעל "ַאלעּפ

 זיא סָאד יוװ ,ןענעקרעד וצ טכייל זיא סע עכלעוו ,ןעדַאיעלּפ יד טניפ

 םעד ןופ סעיציזָאּפ יד ןעמיטשעב ןיוש ןעמ ןעק ,ןעבירשעב ןעביוא
 ,"ַאלעּפַאק , רעד ןופ ןוא "ןַארַאבעדלַא;

 ןרעטש ייווצ ןעצנעלג "ַאלעּפַאק , רעד ןופ טסָא-דיז םוצ רעטנורַא

 ןָאיצַאלעטסנַאק דעד וצ ןערעהעג עכלעוו ,דויטיננַאמ רעטשרע ןופ

 ,גניליוצ :םעטיידעב סע סָאװ ,"ינימעשז , ןעמָאנ ןעשינײטַאל ן'טימ
 טינ ךיוא זיא ןָאיצַאלעטסנַאק עזעיד ."םימואת לזמ , רעד זיא סָאד

 ."ייז בלעוועג ןעשילמיה ןעצנאנ םעד ףיוא ?ייוו ,ןענעקרעד וצ רעווש

 ט נג ע ה ַא נ יוזא דויטינגַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש ייווצ אטינ ןענ

 .ייז רַאפ עקַאט טסַאּפ "גניליווצ , ןעמָאנ רעד .ןערעדנַא םוצ רענייא

 ."סקולָאּפ , טסייה רערעדנַא רעד ןוא "רָאטסַאק , טסייה ייז ןופ רענייא
 ַא וצ טסַאּפענוצ ,עינאלָאהטיפ רעשיכירג רעד ןופ ןענייז ןעמענ עזעיד
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 ןופ ןהיז ,סקולָאּפ ןוא רָאטסַאק רעדירב-סנניליווצ יד חכמ עדנענעל

 , ,רעטיּפוי טָאנ-רענוד םעד
 םעד טנַארט סָאװ ,עּפורג יד טצנעלנ גניליווצ םעד ןופ דיז םוצ

 יז .'(רדנוה רעניילק רעד) רָאנימ סינַאק , ןעמָאנ ןעשיגָאלָאהטימ
 יננַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש ןעלעה רהעז ַא טימ סיוא ךיז טנעכייצ

 ףיוא ,"דנוה םעד רָאפעב , : טעטיידעב) "ןָאיסָארּפ , ןעמָאנ ן'טימ דויט

 ןעסיורגג םעד רעכיאנענעג טנעיל "דנוה רעניילק, רעד .(שיכירג

 ױזַא טינ טייו טנַײש "ןָאיסַארּפ,פ רעד .דרַָאנ םוצ ףיורא "דנוח

 -יווצ ןופ םינכש ענייז ראפ רעלעה ?עיפ רעבָא ,"סויריס , רעד יו לעה

 וצ זיא ןעטסכייל םֵא .,רוש ?זמ ןופ "ןַארַאבעדלַא , םעד ראפ ןֹוא גניל

 ןופ טייז רעקניל רעד וצ טקוק ןעמ ןעוו ,"ןָאיסָארּפ , םעד ןענעקרעד

 ,דרָאנ םוצ "םויריס,

 ןעשילמיה ןופ לעטכַא ןַא רהעפעגנוא ףיוא יוזא ָאד ןעבָאה רימ

 רָאנ טינ ,ננונכייצ רעזנוא ףיוא טלעטשענרָאפ ןיא סָאד יו ,בעלוועג

 עטסטלע יד ןופ ןעּפורגױרעטש עטסנידריווקרעמ ןוא עטסעטמהירעב יד

 ןופ 8 טפַאשרַאבכַאנ רעטנעהָאנ ךילמיצ ןיא ךיוא ןרעדנָאז ,ןָא ןעטייצ

 ןעצנַאג םעד םורַא ןהעז ןענעק ןעשנעמ סָאװ ,ןרעטש עטסלעה 19 יד

 "דנוה ןעסיורג ןופ סויריס, ךילמענ ןענייז סָאד ,?ענוק-דרע
 םורַאד ,עלא ןופ רעטסעדנלעקנופ רעד ךיוא ןוא רעטסדנעצנעלג ךעד)
 .(ןעטרַאקךרעטש םוש ןהָא וליפַא ןענעקרעד טכייל םהיא ןעמ ןעק
 ,ןָאירַא ןופ "זוינלעטעב ,, ןוא ??לעניר , ,"דנוה םעניילק ןֹופ ןָאיסָארּפ,

 ןוא ַאנירַא ןופ ?ַאלעּפאק , ,רוש לזמ רעדָא סורָאט ןופ "ןַארַאבעדלַא
 רעדנַא ןייק .םימואת לזמ רעדָא ינימעשז ןופ "סקולָאּפ ןוא רָאטסַאק
 טימ טריצעב טינ זיא סיורג עבלעז יד רעהפעגנוא ןופ ?עמיה ןופ ?ייהט

 ,דיוטיננַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש לעיפ יוזא

 ,ןעטכַאבָאעב ןעטסעב םֵא ןעמ ןעק לעמיה ןופ לייהט ןעזעיד םִא

 .טכענירעטניוו ןיא ,ןערָאװעג טקרעמעב רעהירט ןיוש זיא סָאד יו

 ןרעטש עזעיד ןופ םענייק סדנעבא טיג ןעמ טחעז ןעטַאנָאמ-רעמוז ןיא

 סָאד ,רעטש "ערעלָאּפמוקריס, טינ ןענייז ייז ,רעדנעל-דרָאנ ןיא

 טינ לָאמ ןייק ךיז ןעצעז סָאו ,עכלעזַא וצ םינ ןערעהעג ייז טסייה

 רעד טימ לַאפ רעד ?לשמל זיא סָאד יו ,טנַאזירָאה ןופ רעטנורא

 ןיא ןערָאװעג ןעבירשעכ זיא עכלעוו ,רעב ןעסיורג ןופ ןָאיצַאלעטסנַאק

 ,לעטיּפַאק ןעגירַאפ
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 עזעיד ןעמונעגניירא ּפָאק ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעזעל רעד לָאז
 ,טלעווןרעטש רעד חכמ ןעסיוו סעּפע ?ליוו רעכלעוו ןוא גנוביירשעב
 'טימ ןעלעטש ךיז ןוא דנאה רעד ןיא 6 .מונ גנונבייצ יד ןעמהענ
 -ַאי ןיא) טכַאנ-רעטניוו רעגידנרעטש רערעטסניפ ַא ןיא דיז םוצ םינּפ
 -רעד ןיוש רע טעוװ ,(רהוא 9 םורַא ןעטסעב םַא ,רַאורברעּפ רעדָא רַאונ

 -ייב ייב ןרעטש עטסלעה 8 ערעייז טימ ןעּפורג-ןרעטש 6 עזעיד ןענעק
 | .געוו-ךלימ ןופ ןעטייז עד

 ץ'רעביא רעדָא טינעז םעד ףיוא "אלעּפַאק , יד טנייש רַאונַאי ןיא

 -ַאמ רעייז ןַאד ןעפרַאװ ןעדַאיעלּפ יד .סדנעבַא רהוא 9 םורָא ּפָאק ץיּפש

 םעד ןעסייררעפ זומ ןעמ ןוא ,"ַאלעּפַאק, רעד ןופ טייוו טינ ןייש ןעט

 ןעוו ץלַא) ,רעביאנעגענ טצנאלג "ןָאירָא, רעד .ןהעזרעד וצ ייז ּפָאק

 ַא טימ טלעקנופ "סויריס, רעד ,(דיז םוצ םינּפ ן'טימ ןעהעטש רימ

 םהיא רעביא .(חרזמ ֹוצ) טייז רעקניל רעד וצ ריִלָאק ןעכיליולב
 -ייוצ רעד טלעקנופ רעטייוו ןוא '"ןָאיסָארּפ , רעד טלעקנופ ףױרַא
 | ."םקולָאּפ ןוא רָאטסַאק, גניל

 -קרעמפיוא ןעדנעבַא-רעטניוו ןיא לָאמ עכילטע טעװ רענייא ןעוו
 ןעלעהפרעפ טינ ךיוא רע טעוװ ,ןעּפורגןרעטש עזעיד ןעטכַארטעב סַאז

 קעווַא ךיז ייז ןעקור געוו-ךלימ ןעצנַאג ן'טימ ןעמַאזוצ יוװ ,ןעקרעמעב וצ
 ןופ ןעננורעדנע עזעיד .טייז-ברעמ וצ טייז-חרזמ ןופ רעטייוו ץְלַא

 ס ָא וו ,םעד ןופ ןעמוק בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא סעיציזָאּפ ערעייז

 -עב יז תעשב סעיציזַאּפ ערהיא טייב דרע יד
 .ןוז רעד םורא רהָאי ַא ןופ טייצ רעד ןיא ךיז טנעוו

 געווךלימ םעד ןופ לייט ןעלעה סרעדנַאזעב ַא ןופ ןעטימ ןיא

 ץיירק ןעכילגנַאל ןופ עמרַאפ יד ןעבָאה סָאװ ןרעטש עּפורג ַא טצנעלנ

 ףיוא ,"ץיירק רעכילדרָאנ , רעד ןעפורעג ךיוא רַאפרעד ןערעוו סָאװ ןוא
 ןעשינײטַאל ן'טימ טנעכייצרעפ ךילנהעוועגנ ייז ןענייז ןעטרַאק-ןרעטש

 עב רהעז ַא ןיא סָאד .ןַאװש :םטעטיידעב סָאװ ,"סונגיס , ןעמָאנ

 ןיוש ןענעקערד טכייל רהיא ןעק ןעמ ןעיצַאלעטסנָאק ערַאבקרעמ

 םעד רעביא עדארג טיײרדּפשוצ ךיז טָאה יז סָאװ ,ןיילַא םעד בעילוצ
 . גירנעפראוו ןוא דרָאנ םוצ םינּפ ןטימ ךיז גידנעלעטש .געוו-ךלימ
 טסייה סָאד) טייז רעקניל רעד וצ נעוו-ךלימ םעד ףיוא ןעקילב ןַאד

 "ַאגעװ , ןרעטש ןעלעה ןעטנאקעב זנוא ןיוש םעד ןופ (טייז-ברעמ וצ
 ןעמ טעװ ,(6 גנונכייצ העז) ַאריל רעד ןופ ןָאיצַאלעטסנָאק רעד ןיא
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 ןופ ןרעטש ערהיא ךרוד ןָאיצַאלעטסנַאק "סונגיס, יד ןענעקרעד רלַאב
 בעד ןהעז ןעק ןעמ .ץיירק ןימ ַא ןעדליב עכלעוו ,דױטינגַאמ רעטייווצ

  רעטכער ןייז וצ ןעצנאלנ סע ןעוו ,טכענ עבלעז יד ןיא ץיירק ןעגיזָאד

 ץ'טימ גידנעהעטש ץלא) טייז רעקניל ןייז וצ ןוא ?ַאנעװ, יר טייז

 ן'טימ רויטיננַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש רעדנַא ןַא (דרָאנ םוצ םינּפ

 -נָאק רעד וצ טנעכערעגוצ טרעוו סָאװ ,"ריַאטלַא , ןעמָאנ ןעשיבַארַא

 "רעלדָא  ןעמָאנ ןטימ ןערָאװעג טיורקעג זיא עכלעוו ,ןָאיצַאלעטס

 - ןרעטש ןעכילטיור םעד ןופ עיציזַאּפ יד .(ַאליװקַא : שינײטַאל ףיא)
 ןעניפעג וצ ואוו סייוו ןעמ ןעוו ,ןענעקרעד טכייל ןעמ ןעק "ריַאטלַא,

 .ץיירק ןעכילדרַאנ םעד

 'יא רעטנרַא ךיז ןעצעז ןעּפורגךןרעטש ענעבירשעב עזעיד ןעוו =

 ןעזייוועב ,טכַאנ-ייב ןהעז טינ ןיוש ייז ןעק ןעמ סָאד ַאז ,טייז-ברעמ

 ריס עכלעוו ,ןרעטש ערעדנַא טייז-חרזמ ןיא טנַאזירָאה ן'פיוא ךיז

 ,פעטיּפַאק ןעטסקענ ןיא ןעטכארטעב ןעלעוו

 .ס לעטיּפַאק

 .סנעכייצ ענייז ןוא קַאידָאז רעד

 ןיא ןעטכארטעב םאזקרעמפיוא ןוא גידלודענ לָאז רענייא ןעוו

 יד םישדה עכילטע ןופ וליפא רעדָא רֹהאֹי ןעצנַאנ ַא ןופ ףיולרעפ

 "רָאמ יד ךרוד ןָא טנידניק ןוז יד תעשב טייז-חרזמ ןיא ןעּפורנױרעטש

 ןעטייב ייז זַא ,ןעקרעמעב סיוועג רע טעוװ ,גנאגפיוא רהיא עהטערנעג
 ןוז רעד ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא רעצעלּפ יד טימ ,ןענָאז וצ אז ,ךיז

 רעסיורג רעד טנייש ,לירּפַא טַאנָאמ ןיא ,לשמל ,טָא .טָאנַאמ ןעדעי

 -ַאה רימ ןעכלעוו ןעגעוו ,רוש ?זמ ןופ "ןַארַאבעדלַא , ןרעטש רעכילטיור
 םעד ןופ לייהט םעד ןיא ,?עטיּפאק ןעגירָאפ ןיא טדערעג ןיוש ןעב

 טעוװ יַאמ טַאנַאמ ןיא .ףיוא ןאד טהעג ןוז יד ואוו ,בלעוועג ןעשילמיה

 ןופ טייצ רעד םורַא ןהעז טינ רהעמ ןרעטש ןעזעיד רעבָא ןיוש ןעמ

 ,עּפורנ-רעטש רעדנא ןַא רָאנ ,גנאנפיוא-ןענוז

 -?עגער ןעגנוטכַאבָאעב עכלעזַא טימ ןעבענבָא ךיז טעוװ סע רעוו

 סָאװ ,גנוקעדטנע עבלעז יד ןעכַאמ טעװ רעד ,גיטלעפנרָאז ןוא גיסעמ
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 ןאד טעוו רע  קירוצ עדנעזױט-רהַאי טימ טכַאמעג ןעבָאה ןעשנעמ
 "תולזמ , ןעפור ןעדיא רימ סָאװ ,ןעּפורגנרעטש יד ןעניפעגסיוא ךילמענ
 ןעמָאנ םעניימעגלַא םעד עימָאנַארטסַא רעד ןיא ןענַארט סָאװ ןוא
 .(תויח : טעטיידעב סָאװ ,טרָאװ ןעשיכירג ַא ןופ) "קַאידאז,

 טייקכילנעמ יד ןוא טייצ יד ןעבָאה עלַא טינ יו ױזַא רָאנ
 -עב עכלעזַא גאטראפ ןעכַאמ וצ קשח ןוא דלודעג יד טינ ךיוא ןוא |

 ערעדנַא סָאװ ,םעד טימ ןענענונעב ָאד ךיז רימ ןעלעוו ,ןעגנוטכַאבָא
 ןוא ןענופעגסיוא זנוא ראפ ,קירוצ-גנאל יו טסייוו רעוו ,ןיוש ןעבַאה
 זיב ןערעדנַא םוצ רוד ןייא ןופ ןערָאװעג ןעבענעגרעביא זיא סע סָאװ
 ,ןעטייצ ערעזנוא

 -ייצרַאפ זַא ,ןעוועג טקרעמעב ןיוש זיא ?עקיטרא ןעגירָאפ ַא ןיא
 -ןרעטש רעד טימ טריסערעטניא רהעמ לעיפ ךיז ןעבָאה ןעשנעמ עניט
 ןערַאדנעלַאק ןוא תוחול עגיטרַאפ ןעבָאה רימ ןעוו ,טנייה רימ יו טלעוו
 סָאװ ,סעֶלַא ךילטקניּפ סיוא ןענעכער ןעמַאנַארטסַא עטרהעלעג ןעוו ןוא
 ןעטכארט רימ .ןעבעל ןעשיטקַארּפ רעזנוא ןיא ןעסיוו ןעפרַאד רימ

 רָאנ ךיז ןערעמיק רימ ןוא ןעכַאז עשילמיה עכלעזא ןעגעוו טינ רָאג
 -עגסיוא ןוא טלעטשעננעמַאװצ טרעװ ח ו|? ַא יוז א יװ ,טינ
 ןופ גנַאנרעטנוא ןוא גנאגפיוא םעד ,ןעטייצ-סערהַאי יד חכמ טנעכער
 ןוא ןרעטש-דנעבא יד) ןעטענַאלּפ יד ןופ ךיוא יו ,גָאט ןעדעי ןוז רעד
 וו .ז .א ,טַאנַאמ ןעדעי הנבל רעד ןופ ןעגנוגעוועב יד ,(ןרעטשדןענרַאמ
 םיטרּפ עכלעזַא ןיא זַא ,רעכיז ןוא טוג ץנַאנ סיוארָאפ .ןעסייוו רימ

 טימרעד ןענייז רימ ןוא ,טינ ןעגיל ןייק לָאמ ןייק חול רעד ןיוש טגָאז
 יה .ןעדעירפוצ

 גנולצולּפ ןענייז סרענייז ןוא תוחול עֶלַא זַא ,רָאפ רעבָא ךיז טלעטש
 ןעפרָאוװרעפ טייז רחיא זַא רעדָא ,דרע רעד ופ ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ
 זאוו ,דרע רעד ןופ לעקניוו ַאזַא ןיא רעדָא סינעטסיוו ַא ןיא ןערָאװעג
 ַא ןוא חול ַא יװ ,ןעכַאז עכלעזַא ןופ טרעהעג טינ רָאג טָאה ןעמ
 רהֶאי ןופ טייצ יד חכמ ןעסיוו ךָאד טליוו רהיא ןוא ,רעטעמַאנָארכ
 (עפיירגעב ןיוש רחיא טעװ ןאד --- המודכו טכַאנ ןוא גָאט ןופ גנעל יד
 רעטפע סָאװ ןעשנעמ עניטייצרַאפ יד ראפ ןעוועג זיא סע גיטכיוו יו
 ײווב ןוז רעד ןופ ןעגנוגעוועב יד ןעטכַארטעב וצ םַאזקרעמפיוא ץנַאג
 ןוא ןעטענַאלּפ יד ןופ ןוא הנבל רעד ןופ ןעגנוגעוועב יד ןוא גָאט
 .טכַאנייב ןרעטש
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 -יונ רהעז סע ןעבָאה (רערעטיפ-היפ) רעכוטסַאּפ ןוא רעגעי יד

 רעױב-רעקַא יד ןוא ,ןעננורעדנַאװ ערעייז ןיא ןעסיוו טפראדעב גיחט

 טינ םוא ,ןעננואעזרעפ ערעייז ייב ןעסיו טפראדעב סע ןעבָאה

 טקוקעג םורַאד ןעבָאה ייז .טייצ-טינש רעד טימ ןעניטעּפשרעפ וצ

 םעד טימרעד טנעלעג ןוא רהָאי ןופ טייצ רעדעי וצ לעמיה ן'פיוא

 | ,עימָאנָארטסַא רעד ןופ טנעמַאדנופ
 -אנ ןיא סע סָאװ ,ןוז רעד ןופ ןעגנוגעוועב יד גידנעטכַארטעב

 -רוא-רוא ערעזנוא ןעבָאה ,ייז רַאֿפ עטסניטכיוו סָאד ןעוועג ךילריט

 עס יוועג ךרוד געוו רהיא טמיטשעב זייווכעלסיב ןערעטלע

 ןעבָאה יוזא ,ט'יצ רהָאי ַא ןופ ףילרעפ ןיא ןע פור ;ג-ןר ע טש

 םעד ךיוא ןוא ןענַאיצַאלעטסנַאק עסיוועג ןעדיישרעטנוא וצ טנרעלעג ייז

 | | .לעימה 'פוא ןוז רעד ןופ זיירק
 -קע, ןעמָאנ םעד עימָאנַארטסַא רעד ןיא טגָארט זיירק רעזעיד

 רעד םורַא טינ רָאנ ךיז טנעוועב ןוז יד זא ,טצעי ןעסייוו ריס "קיטּפיל

 ןעסיועג א ןיא ךיז טנעװעב דרע יד זַא ,טרהעקרעפ רונ ,דרע

 ערעזנוא רַאפ סיוא טינ רָאנ טכַאמ סָאד רעבָא ;ןוז רעד םורַא זיירק

 רעד ןופ "ןעגנוגעוועב ערַאבניײש ,, טצעי ןעפור רימ סָאװ סָאד .ןעגיוא

 רעד ןופ ןעננוגעוועב עלעער רַאפ ןעטלַאהעג ןעשנעמ ןעבָאה ספָאד ,ןוז

 .קירוצ גנאל טינ רָאג ךָאנ ןוז
 .סלַאפנערעי רימ ןענעק יירעהעז-ןרעטש רעכילנהעוועג רעזנוא רַאפ

 ןוא ,ןענגיוא ע'טושפ ערעזנוא טימ ןעהעז רימ סָאװ ,סָאד ןעמהעננָא

 ע כי ר ה ע י יד ןעגעוו ענַארפ יד טייז ַא ןָא רָאנ ןעזָאל לייוורעד

 ןופ עיציזַאפ יד .ןוז רעד םורַא דרע רעד ןופ ןע ננוג עוו ע ב

 ןעשילמיה םעד ףיוא עבלעז יד ךילריטַאנ טביילב "קיטּפילקע , רעד
 ןוז רעד ןופ ןעגנוגעוועב יד ןעטלאה ןעלעוו רימ ביוא ,בלעוועג
 טזייוועב עימָאנַארטסַא עכילטפאשנעסיוו יד יו ,ער ַא בנייש רַאֿפ

 עניטייצרַאפ יד יו ,ע ? ע ע ר רַאפ רעדָא ,רַאבטיירטשעבנוא סע

 סע ןעהעז ןעניוא ערעזנוא יו ןוא טביולנעג סע ןעבַאה ןעשנעמ

 .גירנעטש

 לעמיה םעד ףיוא סָאּפ ַא ןעלעטשרָאפ טצעי ךיז ןעלָאז רימ ןעוו

 (רעסעמכרוד) רעטעמַאיד רעד יוװ ,טיירב יד יוזא לָאמ ייווצ רהעפעגנוא

 טימרעד רימ ןעלעוו ,קיטּפילקע רעד ןופ ןעטייז עדייב ייב ,ןוז רעד ןופ

 -סיוא ןעגיל סע ואוו ןוא "קַאידָאז , טפור ןעמ סָאװ ,סָאד ןענעכייצסיוא
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 ,תולזמ רעדָא ןעּפורג-ןרעטש 12 יד גניר ַא יו רעדָא ףייר ַא יו טגעלעג

 -יימ ןערָאװעג ןעפורעגנָא ןֵא ןעטייצ עטסטלע יד ןופ ןענייז עכלעוו
 | .תויח ןופ ןעמענ טימ סעטס
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 .ןעטפורשפיוא עשיבַארַא טומ תולזמ 19 וד --- ,8 גנונכייצ

 -ַאּפ ןייז ןיא םָאקוינ םָאנַארטסַא רענַאקירעמא רעסיורג רעד טנָאז --

 טרובעג יד סלא ןערעוו טנעכערעג געמ , --- ,עימַאנַארטסַא רערעלוּפ

 -ַארטסַא עשירָאטסיה-זיב יד ."טפַאשנעסיװ רעשימָאנַארטסַא רעד ןופ

 ף ? ע ו װו צ ןיא קַאידָאז ןוא קיטּפילקע יד טלייהטוצ ןעבָאה ןעמָאנ

 ןופ סנעכייצ, סְלַא טנַאקעב ךילנהעוועג ןענייז עכלעוו ,זעל?ליי ח סי
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 -עג ןעפורעגסיורא ףילניישרהאוו זיא גנולייהטוצ עזעיד ."קַאידָאז

 ןעגנונכער עשיגָאלַאנַארכ ןוא יױברעקַא ןופ ןעצונ יד בעילוצ ןערָאװ
 .ןערהָאי ןופ

 ןוא רעדליב יד חכמ ןעטנעמוקַאד עשירָאטסיה ענייק ןעבָאה רימ |

 עכלעזַא ןופ רעסַאפרעפ יד ןעעדיא רַאפ סָאוו .קַאידָאז ןופ םנעכייצ

 עניטייז ןופ רונ ןעסילש רימ |

 .ןעידניא ןופ קַאידָאז רעטלַא ןַא --- ,9 גנונביוצ

 -סורַא ןענייז תולזמ יד ןופ ןעמענ יד זַא ,טנעכער ןעמ .ןעדנעטשמוא

 ,ןענַאזעסײוברעקַא יד ,ןעטייצ-סערהַאי יד ךרוד ןערָאװעג ןעפורעג

 וו .ז .א
 יייצ-סגנילהירֿפ יירד יד זַא ,לעיּפשייב םוצ ,ןעמ טנעכער יוזא

 רעדָא "סקָא רעד ,הלט לזמ רעדָא "ןַארַאב , רעד :;קַאידָאז ןופ סנעכ
 ןעדנוברעפ ןענייז םימואת ?זמ רעדָא "גניליווצ , רעד ןוא רוש ?זמ

 ,סעדָאטס ןיא תומתב עגנוי ןופ טרובעג רעד טימ ןערָאװעג
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 -רעד ןוז יד ןעוו ,ןטרס ?זמ רעדָא (קאר) "רעסנַאק , ןעכייצ רעד
 רעד ןופ טפלעה רעכילדרַאנ רעד ףיוא טייקכיוה עטסערג רהיא טכיירג

 ,ינוי עדנע זיא סָאד) רעטנורַא קירוצ געוו רהיא ןָא טביוה ןוא דרע
 ,ןופרעד ןעמַאטש לָאז ,(רהָאי ןופ עטסננעל יד ןענייז נעט יד ןעוו

 .סטרעווקיר ךיז טנעוועב קַאר ַא סָאװ

 טסש צי

 ,חול ןעשידיא ןעטלַא ןַא ןופ טריּפָאק תולזמ 19 יד -- ,א9 גנונכיוצ

 טלעטשעגרַאפ טָאה הירא ?זמ רעדָא (בייל) "ָאעל , ןעכייצ רעד
 ,(ילוי טַאנָאמ ןיא) רעמוז ןופ ץיה עטסערג יד

 טלעטשעגרָאפ טָאה הלותב ?זמ רעדָא "סינינריוו, ןעכייצ רעד

 םינזאמ ?זמ רעדָא (לָאשנַאװ) "ַארביל , ןעכייצ רעד .טייצ-טינש יד
 ןיא ךיילג ןערעוו טכַאנ ןוא גָאט ןעוו ,טייצ יד טלעטשעגרָאפ טָאה
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 ,רהָאי ןופ ?ָאשינַאװ רעד ףיוא ױזַא ךיז ןעריסנַאלַאב ןוא טסברעה

 -ניברעפ ַא ןעבָאה לָאז ברקע ?זמ רעדָא "ןָאיּפרָאקס , ןעכייצ רעד
 ,רעבָאטקַא ןיא ןענגנַאלש עגיטפיג ןופ גנורהעמרעפ רעד טימ גנוד

 רעדַא (רעסישדזעניובדןוא-?ייפ) "סוירַאטישזדַאס , ןעכייצ רעד

 .רעבמעװַאנ ןיא טייצ-געיעג רעד ףיוא ןעהיצעב ךיז לָאז תשק ?זמ

 לומ רעדָא (קָאב) "ןרָאקירּפַאק, ןעכייצ םעד טגנַאלעבנָא סָאװ
 ןעגעוו גנורעלקרע עשיטסַאטנַאפ רהעמ ַא ךָאנ טצעי ןעמ טינג ָאז ,ידג

 ,רעסנַאק ןעכייצ םעד ןענעוו יו ,םהיא

 ילד לזמ רעדָא (רענערט-רעסאוו) "סוירַאװקַא, ןעכייצ רעד

 רעדָא (שיפ) "סעסיּפ , ןעכייצ רעד ןוא סנענער-רעטניוו יד רָאֿפ טלעטש
 -ייז ךילסילש רָאנ ,יירעגנַאפ-שיפ ןופ טייצ יד טנעכייצעב םינד ?זמ

 סלַאפנערעי ןענייז תולזמ יד ןופ ןעמענ עזעיד .תורעשה ץלַא סָאד ןענ

 .גנונכער-טייצ רעכילטסירק רעד ראפ עדנעזױט-רהַאי ,עטלַא רהעז

 -ניא רהעז ןעזעיד ףיוא ןעלעטשבָא טינ רעננעל ךיז ןעלעוו רימ

 עכילדנירג רהעז עלעיפ .ןינע ןעכילטכישעג-רוטלוק ןעטנַאסערעט

 םעד ןענעו ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעננושרָאפכָאנ עשירָאטסיה

 עכלעוו ,תולזמ 12 יד ןופ סנעכייצ ערַאברעדנָאז רהעז יד ןופ גנורּפשרוא

 וצ רעבָא .רוזחמ ַא ןיא ןהעז ןעק רעדָא ןהעזענ טָאה דיא רעדעי
 ץזעיד .טצעי זיב ןעמוקעג טינ ךָאנ ןעמ זיא עסילש עטמיטשעב ץנַאג
 עטסעדנימ יד טינ ןעבָאה ןוא עשיטסַאטנַאפ סלַאפנעדעי ןענייז ןעמעני

 ,ןענעכייצעב ייז עכלעוו ,ןעּפורנ-רעטש יד וצ טייקכילנהע

 -ַאז ןופ סנעכייצ יד טינ ַאד ןעריסערעטניא זנוא ,סלַאפנעדעי

 .ןופ געוו ןערַאבנייש םעד ףיוא אפונ ןעּפורנ-זרעטש יד עקַאט רָאנ ,קַאיד

 -ןרעטש רעד טימ ןערעוו וצ טנַאקעב רהעמ םעד ךרוד םוא ,ןוז רעד

 רעדָא ןענַאיצַאלעטסנַאק עזעיד ןעטכַאבָאעב ןעלַאז רימ ןעוו .טלעוו

 ר ע ד נ ַא ן ַא ןיא ייז רימ ןעלעוו ,ףיוא טהענ ןוז יד רעדייא ,תו"זמ
 ַא ,ָאזלַא ,זנוא טיג סָאד .טכאנ ייב ןענעקרעד רהָאי ןופ ט י י צ

 -מיח םעד ףיוא ןרעטש ןעריּפורג וצ רעדָא ןעדיישרעטנוא וצ לעטימ

 ,בעלוועגנ ןעשיל

 ןיא נָאטרַאפ ןרעטש א טהעז ןעמ ןעוו זַא ,ךיז טהעטשערפ סע

 טינ ןהעז טינ ןיוש םהיא ןעמ ןעק ,ןוז רעד ןופ טפאשראככאנ רעד

 ןוא ףיוא ןַאד טהעג רע לייוו ,טכַאנ ייב ךיוא ןרעדנָאז ,נָאט ייב רָאנ

 ַא רָאנ טרעיודעג סָאד רעבָא .ןוז רעד טימ ןעמַאזוצ רעטנוא טהעג -
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 ךיוא ןעמ טָאה םורַאד .טַאנָאמ ַא ךילנהעועג ,טייצ עסיוועג

 ןעמ ."ןוז רעד ןופ רעזייה יד, ןעטייצרַאפ ןעפורעג תולזמ ףלעווצ יד

 ןייא ןופ ןוז יד טרעדנַאװ טָאנָאמ ןעדעי זַא ,טלעטשעגרַאפ ךיז טָאה

 ףיולרעפ ןיא ךרוד טכאמ יז זיב ,ערעדנַא ןַא ןיא "זיוה עשילמיה, ַאזַא

 טגנַאפ ןוא "קיטּפילקע , רעד ףיוא עזייר רהיא רהָאי ןעצנַאג ַא ןופ

 .ןעריטרַאוװק עבלעז יד טַאנָאמ ןעדעי ןעטייב וצ ןָא עיינ סָאד ןופ

 -נייש יד רָאנ טכַארטעב ןעמ ןעוו ,סיוא עקַאט סע ךיז טכוד ױזַא

 ןעגעו טינ ראג סייוו ןעמ ןעוו ןוא ןוז רעד ןופ ןעגנוגעוועב עראב

 עזעיד) טסבלעז ךיז םורא יא דרע רעד ןופ ןעגנונעוועב עכילקריוו יד

 טימ לָאמ סערעי רָאנ ,ןעדנוטש 24 טקנוּפ עדַארג טינ זיא גנוגעוועב

 עימָאנַארטסַא ןופ טנעדוטס רעדעי יו ,רענינ עוו ןעטונימ 4

 ןעגנוגעוועב עזעיד בעילוצ עדַארנג טָא ,ןוז רעד םורַא יא ,(סע סייוו

 ופ פא ט ה ע ט ש ןוז יד יװ ,סע רימ ןעקרעמעב דרע רעד ןופ

 רעסיוועג ַא ןיא סָאד ַאז ,טַאנַאמ ןעדעי תולזמ רעדָא "רעזייה , ערהיא

 ,ןָאיצַאלעטסנָאק עבלעז יד טכַאנ ייב ןהעז ןיוש רימ ןענעק םורַא טייצ

 .ןוז רעד ןופ ריטרַאוװק יד ,ןענַאז וצ ַאז ,ןעווענ רעהירפ זיא סָאװ
 ןעכַאמ ןעמ ןזומ ,טכַאנ ייב ןהעז ןענעק וצ תולזמ עלַא עזעיד םוא

 ןעמ ןומ ייברעד ,רהָאי ןופ ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא ןעגנוטכַאבָאעב

 ןיא ןעניפעג ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעטרַאק-רעטש טימ ןעצונעב ךיוא ךיז

 רַאפ ןעפיוק ןעק ןעמ עכלעוו רעדָא עימָאנַארטסַא ןופ ךובדדנַאה ןעדעי

 ,קרעוו עכילטַאפשנעסיװ-רוטַאנ ןופ גנולדנַאה-ךוב ַא ןיא טנעס ענינייא

 ןעצנַאלג עכלעוו ,ןרעטש עכלעזַא ןופ ןעהעטשעב תולזמ יד ןופ עכנַאמ

 רעוו .ןעניוא יד ןיא ןעפרַאװ טכייל ךיז ןעלָאז ייז זַא ,ללעה ױזַא טינ

 ייז ןעק רעד ,עיפַארנַאעג רעשילמיה רעד טימ טנַאקעב טוג זיא סע

 רעד רעבָא ;טכַאנ רענידנרעטש ַא ןיא לעמיה ן'פיוא ןענייצנָא טכייל

 סעיציזָאּפ יד ןעקוקכָאנ רעהירפ םאזקרעמפיוא רהעז זומ רעגנַאפנָא

 "מיה ן'פיוא ןעכוזכָאנ ייז רעהכאנ ןוא עטרַאק ַא ףיוא ןרעטש יד ןופ

 .בלעוועג ןעשיל

 עדנענלַאֿפ טכַאנ ייב ןהעז ןעטסעב םא ןעמ ןעק רַאונַאי ןיא

 .הירא ?זמ ןוא םימואת לזמ ,רוש לזס :קאידָאז ןופ ןעּפורנױרעטש

 -עב יד טינעז םעד ףיוא ןעצנַאלנ ראונַאי ןיא סדנעבַא רהוא 9 םורַא

 ,ןעדַאיעלּפ יד ןוא ןַארַאבעדלַא רעד ; רוש לזמ ןופ ןרעטש עטסראבקרעמ

 ןעו ,לעטיּפַאק ןעגירַאפ ןיא ןעראוועג טגייצעגנָא ןיוש ןענייז עכלעוו
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 טעװ ,לעמיה ן'פיוא ןעקוק ןוא ּפָאק םעד ןעסייררעפ ןַאד טעוװ רהיא

 עכילנהעוועג ַא רַאפ 6) ןרעטש עניילק עּפורג ַא ןהעזרעד רעכיז רחיא

 "עב זנוא ןיוש יד ןענייז סָאד -- ןערעדנַא םעד ןעבעל רענייא (ניוא

 ןהעזרעד רחיא טעוו דיז םוצ רעגירדעינ סָאװטע .ןעדַאיעלּפ עטנַאק
 ןענייז סָאד -- ןרעטש עניילק ךס ַא ןעשיווצ ןרעטש ןעטיור ןעלעה ַא
 רעהכאנ ,(6 .מונ גנונכייצ העז) ןעדַאיה יד טימ "ןַארַאבעדלַא רעד
 ייווצ יד טימ םימואת ?זמ רעדָא "גניליווצ , רעד טייז-חרזמ וצ טנלָאפ

 טָאנַָאמ ןיא ןעלעוו עכלעוו ,"סקולָאּפ ןוא רָאטסַאק , ןרעטש עסיורנ

 .טינעז ן'פיוא סדנעבַא רחוא 9 םווא ןייז ץרעמ

 ןעקרעמעב ןעמ ןעק ,סדנעבַא רהוא 10 םורָא ,רַאונַאי טַאנָאמ ןיא

 לזמ ןופ ,"סולונער , טנַאנעג ,ןרעטש רעטסלעה רעד ףיוא טהעג סע יו

 ױעטשרע ןופ ןרעטש רעזעיד ןיוש טנייש טַאנָאמ ל?ירּפַא ןיא ;הירא

 רהוא 9 םורַא ,ּפָאק ן'רעביא ךיילג ,לעמיה ןופ ןעטימ ןיא דויטיננַאמ

 .םדנעבַא

 ףיוא טרָא ןעסיוועג א ןיא ןעטכַארטעב לָאז ןעמ ןעוו ,יֹוזַא טָא

 סדנעבא רהוא 9 םורַא טַאנָאמ ןעדעי לָאמ ןייא סנעטסנינעוו דרע רעד

 רעד טימ ןעמ טעוװ ,טינעז ן'פיוא ןעּפורגרעטש ןופ סעיציזָאּפ יד

 ןוא תולזמ 12 עֶלַא ןעדיישרעטנוא ןענעק עטרַאק-ןרעטש ַא ןופ עפליה

 | ,עיפַארנָאענ רעשילמיה רעד ןיא ןערעוו רָאלק טּפיוהרעביא

 ןופ ןרעטש טימ סיוא ךיז ןענכייצ תולזמ 12 יד ןופ 2 ןיולב

 "עדלַא , ן'טימ רוש ל?זפ :ךילמענ ,ןענייז סָאד .,דויטינגַאמ רעטשרע

 ץטימ הירא ?זמ ,"סקסולָאּפ ןוא רָאטסַאק , טימ םימואת ?זמ ,"ןַארַאב

 :ןעכַארּפשעגסױא שילננע) "ַאקיּפס, טימ הלותב לזמ ,"סולונער ,

 יד טימ לעּפעק יד :טעטיידעב סָאװ טרָאװ רעשינײטַאל ַא ,אקייּפס

 ַא זיא סָאד) "סערַאטנַא , ן'טימ ברקע ל?זמ ןוא (גנאז-ץייוו א ןופ רענרעק

 ,(ןעמָאנ רעשיראדנעגעל רעשיכירג

 טימס .תולזמ עזעיד רַאפ םינמס עטוג ןענייז ןרעטש עלעה עזעיד

 ןיא ןערָאװעג טנַאקעב ןיוש ריס ןענייז םימואת לזמ ןוא רוש לזמ

 זעוו ,ןעדיישרעטנוא וצ רעווש טינ זיא ערעדנַא יד .,לעטיּפַאק ןענירָאפ

 ענעבעירשעב ןיוש יד ןעניפעג וצ ױזַא יוװ ןוא ואוו ,ןיוש סייוו ןעמ

 ,לעמיה ןעכילדרַאנ רעזנוא ףיוא ןענַאיצַאלעטסנַאק עטסניטכיוו

 רעדנעגלָאפ ןיא ןעטייצ ערעזנוא ןיא טנעכערעג ןרעוו תולזמ 12 יד

 ,ןַארַאב)ב הל ט ?זמ :נניל היר 5 ןיא גידנעגנַאפנָא ,גנונדרָא
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 ,(רעסנַאק) | ט ר ס ,(גניליוצ) ם י מס װו א ת ,(סקָא) ר ו ש
 ם ינז א מ ,(ןייטַאל ףיוא "סיניגריוג) הלות ב ,(ביל) היר א

 -ןוא-לייפ ןופ רעסיש) ת ש ק  ,(ןַאיּפרָאקס) ב ר ק ע ,(לָאשגָאװ)
 ם י ג ד ןוא (רענערט-רעסַאװ) י ? ד ,(קָאב) י ד ג ,(ןענייב
 .(ןייטַאל ףיוא "סעסיּפ ,)

 -נלעקנופ ןוא רעדנענייש רהעז ַא זיא הלותב לזמ ןופ "אקיּפס , יד

 יו ,רונ סייוו ןעמ ןעוו ,ןענעקרעד טכייל ןעק ןעמ סָאװ ,ןרעטש רעד
 ײינגַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש רעדנַא ןַא ןופ עיציזַאּפ יד ןעמיטשעב וצ

 רעטרעוו עשיכירג ןופ) "סורוטקרַא , ןעמָאנ םעד טגָארט רעכלעוו ,דויט

 -רעפ רעכלעוו ןוא (רעטכעוו -- ?סָארוא , ןוא רעב -- ?סָאטקרַא,

 ןופ טייצ עצרוק ַא רונ ןעטנַאזירָאה עכילדרָאנ רעזנוא ןופ טעדניווש

 רעסיוועג א ףיוא "רעב ןעסיורג , ןופ קע םעד ךָאנ טנְלָאפ רע .רהָאי

 ךרוד ןוא ןעמָאנ ןייז טמוק ןופרעד .גנוטכיר רעכילדיז ַא ןיא טייקטייוו

 .בלעוועג ןעשילמיה ן'פיוא ןענעקרעד טכייל םהיא ןעמ ןעק םעד

 : : הרראנ

 -. רעב רעסיורג
 5  יי9א

: 

 א 4 סורוטלרא

 .סורוטקרַא ןופ עיציזָאּפ וד --- ,10 גנונכיוצ

 יו ,זיא "רעב ןעסיורנ, םעד ךָאנ "סורוטקרַא , ןופ עיציזַאּפ יד
 -עטסנַאק רעד וצ טנעכערענוצ טרעוו רע 10 .מונ גנונכייצ רעד ףיוא
 -אנ ןעשיראדנענעל ןעשיכירג םעד טימ ןעפורעג טרעוו עכלעוו ,ןָאיצַאל
 עכלעוו ,(רעיוב-רעקַא ,רערהיפ-ןעסקָא רעד :טניימ) "סעטָאַאב , ןעמ
 סרעדנַאזעב ,ןרעטש ערהיא ערעדנַא ךרוד ךיוא רַאבקרעמעב רהעז זיא
 עכלעוו ,זיירק ןעבלַאה ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןרעטש עכילטע יד ךרוד
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 -ערָאב ַאנָארָאק :ןײטַאל ףיוא) "ןיורק עכילדרַאנ , ןעפורעג ןערעוו
 .10 .מונ גנונכייצ ףיוא יו ,(סילא

 ןופ זיא "םורוטקרַא רעד יו ,טייקטייוו אזַא ףיוא רהעפעננוא

 יד טצנַאלג ,"רעב ןעסיורג, ןופ קע םעד ןיא ןרעטש ןעטצעל םעד

 ."סורוטקרַא , םעד ןופ דיז םוצ רעטנורַא "אקיּפס,

 ןעטכַאבָאעב טוג ןעמ ןעק ,םורד םוצ םינּפ ץטימ גידנעהעטש
 םעד ףיוא רהעפעגנוא ,ךיז ןענעקטנַא ךיילנ ,סדנעבַא רהוא 9 םורָא

 12 יד ,גָאט ייֵב רהוא 12 ךיז טניפעג ןוז יד ואוו ,זיירק ןעשילמיה

 ; ױזַא ,לעגוק-דרע םעד ןופ טפלעה רעכילדרָאנ רעד ףיוא תולזמ

 ןוא ןַארבַאעדלַא םעד ,ןעדַאיה יד טימ רוש ?זמ -- רַאונַאי ןיא
 טימ םימואת לזמ -- ץרעמ ןיא ךיוא ןוא רַאורבעפ ןיא ; ןעדַאיעלּפ יד
 -- יַאמ ןיא ןוא לירּפַא ןיא ;ןטרס ?זמ ןוא סקולָאּפ ןוא רָאטסאק

 "אקיּפס , טימ הלותב לזמ -- ינוי ןיא ; "םולוגער , ן'טימ הירַא ?זמ

 ןיא ;(דרָאנ םוצ רעכעה ,רהיא רעביא "סורוטקרַא , רעד ךיוא ןוא)
 ; "סעראטנַא , ן'טימ ברקע ?זמ ןוא םינזאמ לזמ -- טסוניוא ןוא ילנו

 עּפורג ַא ךרוד ןענעקרעד וצ טכייל) תשק ?זמ --- רעבמעטּפעס ןיא

 ןעגלָאפ עכלעוו ,דויטינגַאמ רעטייווצ ןופ ןרעטש יירד לעיצעּפס ,ןרעטש
 ןופ ןרעטש ַא ,"סערָאטנא, ןעניטנעק רהעז םעד טימ ברקע ?זמ ךָאנ

 ןיא ;ילד ?זמ ןוא ידנ ?זמ --- רעבָאטקָא ןיא ; (דויטינגַאמ רעטשרע
 ,הלט לזמ --- רעבמעצעד ןיא ןוא םינד ?זמ --- רעבמעווָאנ

 *'א לֹא לא

 םעד ףיוא ןענעקרעד וצ ױזַא יו טנרעלענ יוזא ַאד ןעבָאה רימ

 -עייז טימ ןענַאיצַאלעטסנַאק עטסניטכיוו יד בלעוועג לעמיה ןעכילדרַאנ

 ףיוא ןרעטש עטסלעה ןוא ןענַאיצַאלעטסנַאק יד טימ .ןרעטש עטסלעה ער

 -נייא ,ןעמהענרעפ טינ ָאד ךיז רימ ןעלעוו בלעוועג לעמיה ןעכילדיז םעד

 טינ רָאג ייז רימ ןענעק ןעדנעגעג ערעזנוא ןיא ?ייוו ,רַאפרעד ךאפ

 רעסיוועג ַא ןיא ןערָאװעג טלייהטוצ זיא לעמיה רעצנַאנ רעד .,ןעהעז

 .ןעמענ עשיטסַאטנַאפ רענינעוו רעדָא רהעמ טימ ןעּפורג-רעטש ?הָאצ

 -רעפ זיא ןוא ןעטייצ עטלא ץנַאנ ןיא ןערָאװעג טרהיפעגנייא זיא סָאד

 -לייהט ןוא טייהנהָאװעג סיוא זייוולייהט ,ערעזנוא ןיא ךיוא ןעבילב

 יד ןעדיישרעטנוא ןוא ןעריּפורג וצ רעטכייל יוזא זיא סע ?ייוו ,זייוו

 .ןרעטש
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 ןופ ןרעטש 19 יד ןענייז טייקלעה רעדָא ץנַאלנ רעייז טיול

 טלעטשענסיוא בלעוועג לעמיה ןעצנאג םעד ףיוא דויטיננַאמ רעטשרע

 -סעמ ןוא סעבָארּפ ךס ַא ךָאנ ךילריטַאנ) ןעמָאנַארטסַא ןופ ןערָאװעג

 : טנלַאפ יו ,(ןעטנעמורטסניא עסיוועג טימ ןעגנוט

 ."דנוה ןעסיורג ןופ אפלַא, רעדָא ,ס ו י ר י 0--1

 ַא ןיא סָאד) "ףיש רעד ןופ אטלַא, רעדָא ,סוּפ ַא נַא ק?2

 .(בלעוועג לעמיה ןעכילדיז םעד ףיוא ןָאיצַאלעטסנָאק

 ןָאיצַאלעטסנָאק ַא רעדיוו זיא סָאד) "סורָאטנעס ןופ ַאטלַא ,---.3

 רעד ןופ טמוק ןעמָאנ רעד ;כלעוועג ?עמיה ןעכילדיז םעד ףיוא

 ַא ןוא דנעה ,ּפָאק ַא טימ ר ַא ט נ ע ס היח רעשיכירג רעשיראדנעגעל

 .(סיפ עשידרעפ ףיוא שנעמ ַא ןופ רעּפרעק ןעבלַאה
 ,"סעטָאָאב ןופ ַאפלא , רעדָא ,ס ו רו ט קרַא--4

 ."אריל רעד ןופ ַאפלַא, רעדַָא ,ַא ג עו 5

 ."ןָאירַא ןופ ַאטעב  רעדַא ,לעניר-6

 ."ַאנירַא ןופ ַאפלַא, רעדַָא ,א 7 ע פַא }1

 ."דנוה םעניילק ןופ ַאפלַא, רעדָא ,ן ָא י ס ַא ר 8--.8

 ."ןָאירַא ןופ ַאפלַא, רעדַא ,זויג5ע טע 9
 | ."סורָאטנעס ןופ ַאטעב ,--0

 זיא סָאד) "סונַאדירע ןופ ַאפלַא, רעדָא ,רַא נרע כא 1
 ןעמָאנ רעד ; בלעווענ לעמיה ןעכילדיז םעד ףיוא ןָאיצַאלעטסנַאק ַא

 ןעמָאנ רעד ןוא ,ךייט ןעשיכירג ןעשירָאדנעגעל ַא ךָאנ זיא "סונַארירע,

 .(רעשיברַא ןַא ןיא "רַאנרעכַא

 ,"(רוש לזמ) סורָאט ןופ ַאפלַא , רעדָא ,ז ַא ר ַא ב-ע ד 5 ַא--2
 לזמ) ןָאיּפרַאקס ןופ ַאפלַאי רעדַא ,ס ע רַא טנ 8

 ,"(ברקע
 עטסגידריווקרעמ יד זיא סָאד) "ץיירק ןעכילדיז ןופ ַאפלַא ,--.4

 -ךיז רעד ףיוא ךיז טניפעג ןעמ ןעוו ,טהעז ןעמ סָאװ ,ןָאיצַאלעטסנַאק

 .(פענוק-דרע ןופ טפלעה רעכיל

 ,"(רעלדָא) ַאליװקַא ןופ ַאפלַא , רעדַָא ,ר יי ַא ט 5 ַא---2
 ,"(חלותב לזמ) סיניגריוו ןופ ַאפלַא רעדָא ,א קי ּפ 0--.8

 "שיפ ןעכילדיז ןופ ַאפלַא, רעדַָא ,ט וו ַא ח 'ַא מ א 17

 -עב ; בלעוועג לעמיה ןעכילדיז םעד ףיוא ןָאיצַאלעטסנָאק ַא זיא סָאד)

 .("שיפ עסיורג ַא ןופ ?זמ" :טעטייד
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 ."ץיירק ןעכילדיז ןופ אטעב ,---.8

 ."(הירא לזמ) ַאעל ןופ ַאפלַא, רעדָא ,סולוג ע ר--9
 ךיוא ןענָארט דויטינגַאמ רעטייווצ רעד ןופ ןרעטש יד ןופ עכנַאמ

 טינ ךיז ןענעק רימ רעבָא ,עשיבַארַא סנעטסיימ ,ןעמענ ערעדנוזעב

 ,ןייז גונעג ץנאנ טעו סע .ןעטייהלעצנייא עכלעזַא ןיא ןעזָאלניירא

 ןעמענ ענעבעגענרעביא יד ןופ עכילטע ןעקנעדעגנ טעװ רעזעל רעד ןעוו
 ןיא ןענַאיצַאלעטסנַאק יד ןופ עטסגיטכיװ יד ןעגייצנָא ןענעק טעוו ןוא
 .ןעדנעגעג עכילדרָאנ ערעזנוא

 יירעהעז-ךרעטש טימ ןעמהענרעפ טינ רחעמ ָאד ךיז ןעלעוו רימ

 -ַארטסא סָאװ ,ןעלטיּפַאק עטסקענ יד ןיא ןעבעגרעביא ןעלעוו ןוא
 ןוא יובעג ,טייקטייוו ,טייקסיורגנ יד ןענעוו ןעגננאגרעד ןענייז ןעשָאנ

 ,ע ס קי פ טפור ןעמ עכלעוו ,ןרעטש יד ןופ ןעגנוגעװעב ענענייא

 -רעפנוא ןעביילב ֹוצ ןענייש סעיציזַאּפ עגיטייזענגעג ערעייז ?ייוו

 ,טרעדנע

 .6 לעטיּפַאק

 .ןרעטש עיינ ןוא עלבַאירַאװ

 ףעזנוא ןופ ייז ןעהעז רימ יוװ ,יוזא ןרעטש יד עקַאט ןעצנעלנ

 טינ ןעגנורעדנע ענייק רָאנ ןעמוק ?דרע רעד ףיוא עירָאטַאװרעסבַא

 גנולצולּפ ךיז ןעלָאז סע זא ,טינ רָאג סע טעפרט ? ןייש רעייז ןיא רָאפ
 ?ןעדניוושרעפ ןעצנאג ןיא ןעלָאז עטלַא זַא רעדָא ,ןרעטש עיינ ןעזייוועב

 עימַאנַארטסַא יד סָאװ ,ןעבעגרעביא ןעצרוק ןיא ָאד ןעלעוו רימ

 .ןענארפ עזעיד ףיוא טרעפטנע

 טצעי זיב זַא ,ןענָאז וצ טביילב ןרעטש ?הָאצ עטסערג יד ןענעוו

 -עט עטסערג יד טימ וליפַא ןעקרעמעב טנעקעג טינ רָאנ ןעמ טָאה

 וצ) ןעטנעמורטסניא עשירטעמַאטַאפ עטסעב יד טימ ןוא ןעּפָאקסעל

 עכלעוו דנעגריא (ןעכאז עדנעטכייל ופ ט יי ק 5? ע ה יד ןעטסעמ

 א ןאראפ רעבָא ןענייז סע ,רילֲאק ןוא ץנאלנ רעייז ןיא גנורעדנע

 -רעמעב ןעמ ןעק ץנאלג רעייז ןופ ןעגנורעדנע יד סָאװ ,עכלעזַא רָאּפ
 .ןעניוא עטעקַאנ טימ וליפַא ןעק

 ןעטנעמורטסניא ערעדנַא ןוא ןעּפָאקסעעלט ןופ עפליה רעד טימ

 ט ר ע ד נו חה ַא סנעטסגינעוו ןענופעגסיוא ןיוש ןעמַאנַארטסַא ןעבָאה
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 םורָאד ןענָארט סָאװ ןוא ךיילנ לַאמ עלַא טינ ןענייש סָאװ ,ןר ע טש

 ,"ןרעטש עלבַאירַאװ , ןעמָאנ םעד
 םעד עקאט טנַארט רעכלעוו ,רענייא ךיז טניפענ עכלעזַא ןעשיווצ

 םהיא ןעמ טפור עימַאנַארטסַא רעד ןיא .,"רערַָאברעדנואוו רעד, ןעמָאנ

 ,עפורגךרעטש רעד ןופ רעדנואוו רעד ; טניימ סאד ,"יטעס ַארימ,

 -יידעב סָאװ טרָאװ שיכירג א) "סוטעס , ןעמָאנ םעד טגָארט עכלעוו

 ןעמ ןעק ןרעטש ןערַאברעדנואװ ןעניזָאד םעד .(שיפלַאװ :טעט

 וצ םהיא ואוו ,סייוו ןעמ ןעוו ךילריטַאנ ,ןעגיוא עטעקַאנ טימ ןהעז

 טלאהטנע ןָאיצַאלעטסנַאק עזעיד .בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא ןעכוז

 רהיא לָאז רעגנַאפנָא רעד זַא ,ןרעטש עדנענייש-לעה עכלעזא טינ עדַארנ

 םעד ,"רעב ןעסיורג, םעד ?שמל 'וו ,טכייל יוזא ןענעקרעד ןענק

 ןוא םימואת ?זמ םעד ,רוש ?זמ םעד ,"דנוה ןעסיורנ, םעד ,"ןָאירַא,

 -ענג ןעבעירשעב ןיוש ןענייז סעיציזַאּפ ערעייז סָאוװ ערעדנַא עכילטע

 ןעגרָאזרעפ ךיז לָאז רענייא ןעוו .ךעלטיּפַאק עגירַאפ יד ןיא ןערָאװ
 וצרעד ןוא זָאלנ-דלעפ רעטונג ַא טימ ןוא עטרַאק-ןרעטש רעטונ ַא טימ

 -יה םעד רעטפע סָאװ ןעטכַאבָאעב ןוא דלודעג טימ ןענעפַאוװעב דיז

 ."יטעס ַארימ , ןעטמהירעב םעד ןענעקרעד ךיוא רע טעוו ,טכַאנייב לעמ
 ,ןרעטש ןעניזָאד םעד טכַארטעב לָאמַא רונ טָאה סע רעוו ,סלַאפנעדעי

 ,"רעראברעדנואו , ןעמָאנ םעד רשכ טנעידרעפ רע זַא ,ןעבעגוצ טעוו
 רהעז עלעיפ ךרוד "יטעס ַארימ, טכַאמ געט 331 ןופ ףיולרעפ ןיא

 ,רע טצנַאלג געט 15 .ןעננורעדנע רעדָא ןענַאיצַאירַאװ עדנעניוטשרע

 טימ ןהעז טכייל םהיא ןעמ ןעק ןַאד ."רעב ןעסיורג , ןופ ןרעטש ַא יו

 סע ןיב ,רענעלק ץְלַא ץנַאלג ןייז טרעוו רעהכַאנ .ןעניוא עטעקַאנ
 -רעפ רע .ןעניוא עטעקַאנ טימ םהיא ןעקרעמעב וצ ךילנעמנוא טרעוו

 טביוה רעהכַאנ .,דנַאנַאכָאנ טַאנַאמ פ ןעגיוא ערעזנוא ןופ טדניווש

 רעסערג ץלא טרעוו ץנאלנ ןייז ןוא ,ךיז ןעזייוועב ֹוצ ןַא רעדיוו רע

 -גַאמ רעטייווצ ןופ ןרעטש ַא טרעוו רע זיב ,טַאנַאמ 8 ןופ ףיולרעפ ןיא

 ןיא רדסכ ןייש ןייז ךיז טרעדנע ױזַא טא .טייקסיורג רעדָא דויטינ
 ןעוו .,רילָאק ןייז ךיוא ךיז טרעדנע ייברעד .נעט 281 ןופ דָאירעּפ ַא
 רעהכַאנ ,רעלעג ַא רילָאק ןייז זיא ,ץנַאלג ןעטסכעה ןייז טכיירגרעד רע

 .ריִלָאק ןעטיור ַא רע טגירק

 ןענַאיצַאירַאװ עראברעדנואוו ךילקריוו עכלעזַא ןופ ןעכַאזרוא יד
 זָא ,ךיז טהעטשרעפ סע .ןנוא רָאפ סינמייהעג ַא ץלַא ךַאנ ןעביילב
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 "נורחעלקרע עכילטפַאשנעסיװ ןעבענ ֹוצ טכוזעג ןעבָאה ןעמָאנַארטסַא

 ,תורעשה ץְלַא ךילסילש ןענייז סָאד יו יוזא רעבָא ; םעד ןענעוו ןעג
 | - ,ןעדייר טינ רָאג םעד ןענעוו ָאד רימ ןעלעוו

 יד טקרעמעב טטָאה ןעמ יו ,רהָאי טרעדנוה 300 רהעפעגנוא ןויש

 -סערג םעד טימ ייז טשרַאפ ןעמ יװ ןוא "יטעס ַארימ , ןופ ןעגנורעדנע
 .סעירָאטַאוװרעסבָא ןיא סערעטניא ןעט

 ןעגעוו גנורעלקרע עוויטיזַאּפ ַא ןענופעג ןיוש ןעמ טָאה ראפרעד

 ןעמ ןעכלעוו ,ןרעטש ןעלבַאירַאװ ןענידריווקרעמ רהעז ןעטייווצ ַא
 "מהירעב רעד ןיא סָאד .ןעגיוא עטעקַאנ טימ ןעקרעמעב ךיוא ןעק

 -וצ טניימ סָאװ ,טרָאו ןעשיבַארַא ןַא ןופ) ?לָאגלַאפ ןעטש רעט

 "וצ טרעוו רע ."ןרעטש-לעפייט , רעד ךיוא םהיא טפור ןעמ .,(גנורעטש

 םעד ןופ ןעמָאנ םעד טנָארט עכלעוו עּפורנ-ךרעטש רעד וצ טנעכערעג

 טצנַאלג עכלעוו ןוא "סואעסרעּפ, דלעה ןעשירָאדנעגעל ןעשיכירנ

 ןענַאיצַאלעטסנַאק עטנַאקעב זנוא ןיוש יד ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא
 רעד טנייש ךילנהעווענ .,"ןעדָאיעלּפ , יד ןוא "אנירַא , ,"אירעּפָאיסאק,

 רַאּפ ַא רָאנ .דויטינגַאמ רעטייווצ רעד ןופ ןרעטש ַא יו "לָאגלַא
 טרעוו תעל-תעמ יירד ןופ רענינעוו סָאװטע ןופ ףיולרעפ ןיא ןעדנוטש

 רעטרעיפ ןופ ןרעטש ַא יו זילב טנייש ןא ר ע 5 ע ק נו ד רע
 ,דויטיננַאמ

 ןיא "ןרעטש-לעפייט , ןעזיד ןופ עיציזַאּפ יד טנייצ 11 גנונכייצ יד

 ."סואעסרעּפ , ןָאיצַאלעטסנָאק רעד

 געט 2 :?לָאגלא , ןופ ץנַאלנ םעד טימ רדסכ סע טהעג ױזַא טָא

 ,רויטיננַאמ רעטייווצ ןופ ןרעטש ט יו רע טנייש ןעדנוטש 13 ןוא

 ןרעטש ַא יו ןיוש רע טנייש רעהכַאנ טונימ 80 טימ ןערנוטש ייווצ ןוא

 .טונימ 9 ַא טרעיוד ץנַאלג רעטסכַאווש ןייז .דויטיננַאמ רעטרעפ ןופ

 ,רעדיוו טמוק רע זיב טונימ 80 טימ ןעדנוטש יירד סע טרעיוד רעהכַאנ

 - .ץנַאלג ןעכילנהעוועג ןייז וצ ,ךיז וצ ,ןעגָאז וצ אז
 עלענש רהעז עזעיד טשרָאפענכָאנ ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאנַארטסא

 -לעפייט , ןעזעיד ןופ ןייש םעד ןיא ןעננורעדנע עכילנהעוועגנוא ןוג

 -נורעדנע ענייז טשרַאפ ןעמ טייז 200 רהָאי ַא זיא סע ןוא -- "ןרעטש

 ,ןייז לָאז ןופרעד עכאזרוא יד זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג ןענייז -- ןעג

 א ךילמענ ,רע פ רע ק רע? ע ק נו ד רעסיורג רהעז א סָאװ

 4 עדעי גיסעמלעגער ם ה י א םור ַא טרעדנַאװ עטענַאלּפ עניויר
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 ןוא ערעיונעג ךָאנ .,ןייש ןייז ױזַא טלעטשרעפ ןוא נעט בלאה ַא ןוא

 עכלעזַא ןענופעגנסיוא רעבָא ןעמ טָאה ןעגנושרָאפכָאנ ערעכילטקניּפ
 ןיא ןיוש זיא ןעמ זַא ,ןענַאיצַארַאװ עזעיד ןיא ןעטייקגיסעמלענערנוא
 -נוד רעסיורג ַא סָאװ ,ןופרעד ךילקריוו טמוק סעלא סָאד ביוא ,לעפייווצ

 ,"לָאגלַא םעד םורַא ךיז טהערד רעּפרעק רעלעק

 עלַאביראו ערעדנַא יד ר

 ןהעז טינ ןיוש ןעמ ןעק ןרעטש
 -עוו רימ .ןעניוא עטעקַאנ טימ |
 וצ ייז ןעזָאלרעביא םודַאד ןעל 61 ר
 ןענייז עכלעוו ,ןעמָאנַארטסא יד | שטעג
 .ןעּפָאקסעלעט טימ טנעפַאוועב |{ .

 ןעגנורעדנע יד ןיא ןעדָאירעּפ יד
 -ייז עכלעוו ,ןרעטש עכלעזַא ןופ

 -עג טקעדטנע טצעי ןיוש ןענ 6 = |
 -עישרעפ רהעז ןענייז ,ןערָאװ ׂ 0

 זיב געט עכילטע ןֹופ :ענעד כל אגנא
 רהעז זיא ךיוא .רהָאי עכילטע א

 עזייוו ןוא טרַא יד ןעדעישרעפ
 רעייז ןיא ןעננורעדנע יד ןופ 0

 זַא ,רעדיוו טזייוו סָאד .ןייש יי
 רעד ןיא ןעטייהנעדעישרעפ יד ,ה"*

 יו ,עקַאט ןענייז טלעוו-ךרעטש ) עדי 2 0
 םָאנַארטסַא רעשיזיוצנַארפ רעד אנפמעשייאילליללא :

 ךיז טקירד ןָאירַאמַאלפ ?ימאק ָאָנלַא ןופ עוציזָאּפ יד--.11 גנונכויצ
 יד יװ ךילדנענוא ױזַא ,סיוא .ןעדַאיעלּפ וד ןופ ןוא

 .טסבלעז טלעוו

 -נוא ראפ עיינ ,ךילריטַאנ) ןרעטש עיינ רָאנ וצ טננאלעבנָא סָאװ

 -ָאנָארטסַא יד טייז זַא ,טייהנעטלעז ַאזַא ייז ןענייז אז ,(ןעניוא ערעז

 ןענכייצרעפ טנעקענ רָאנ ןעמ טָאה ,טריטסיזקע טפַאשנעסיװ עשימ
 יד זַא ,ןעצעזוצ ךיילג רעבָא ןעלעוו רימ .עכלעזַא להָאצ עניילק ץנאג ַא

 -קע לעמיה ן'פיוא גננוניישרע עכילצעלּפ רעייז ןענעוו סָאװ ,ןרעטש עיינ

 -ר ע 8 רעדיו עלַא ךילסילש ןענייז ,טינ לעפייווצ ןייק טריטסיז
 ,לענש ץנַאג עקַאט ןוא ,ןערָאװענ ןע דנואווש

 א
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 ףיולרעפ ןיא ןענייז עכלעוו ,ןרעטש 98 ןופ ןעמ סייוו גיפיולרַָאפ
 -עג ןעבָאה ,ןענעישרע גנולצולּפ רהַאי דנעזיוט ייווצ עטצעל יד ןופ

 טָאה ןעמ זא ,ללעה יוזא ייז ןופ עכנַאמ ןוא ,טייצ עסיוועג ַא טצנַאלג
 ,ןעדנואוושרעפ ןענייז עכלעוו רונ ,ןעניוא עטעקַאנ טימ ןהעז טנעקעג ייז

 ,ררע רעד ףיוא זנוא רַאפ רַאבהעזנוא ןעבילבעג :טסייה סָאד

 "מיה םעד ףיוא םינכש עיינ עכלעזַא ןופ רעטסנידריווקרעמ רעד
 רעד רַאפ רהָאי 40 טימ ,1572 ןיא ןעזיוועב ךיז טָאה בלעוועג ןעשיל
 רעד ןיא ןעראוװעג ןהעזעג טשרעוצ זיא רע .ּפָאקסעלעט ןופ גנודניפרע
 ןרעטש יד ןעשיווצ רהָאי םענעי ןופ רעבמעווָאנ ןעט11 םעד ןופ טכַאנ
 םעד ןופ ,"ַאירעּפָאיסַאק, ןָאיצַאלעטסנָאק רעטנַאקעב זנוא ןיוש רעד ןופ
 רעכלעו ,עה ַארב עד ַאכיט סםָאנַארטסַא ןעשינעד ןעטמהירעב
 -כַאבָאעב ענייז ןופ גנוביירשעב עכילרהיפסיוא ןַא ןעזָאלעגרעביא טָאה

 ןיא ןענעיטשעג לענש ןיא ןרעטש רעלָאפסינמייהעג רעזעיד .,ןעגנוט
 ,"םונעו, טענַאלּפ יד יװ ,לעה ױזַא טניישעג רַאנָאז טָאה ,ץנַאלנ

 ןעניוא עפרַאש טימ .ןענעקעב רעטעּפש ךיז ןעלעוו רימ רעכלעוו טימ
 םעד .נָא ט יי ב ך יו א ןעקרעמעב טנעקעג םהיא ןעמ טָאה

 -עלק ןוא רענעלק ץלַא ןערָאװעג ץנַאלג ןייז רעבָא זיא טָאנָאמ ןעטסקענ

 ןעדנואוושרעפ ןעצנַאנ ןיא זיא רע ןעוו ,יַאמ ןעדנעגלַאפ םעד זיב רענ
 .ןערָאװעג

 -ןרעטש רעד ןיא ?אפ רעכילנהע ןַא ןעפָארטענ טָאה 1604 ןיא

 -וכירג ַא ןופ) "סוכָאיּפָא , ןעמַאנ ןעשיכירג םעד טנַארט עכלעוו ,עפורג

 םענעי ןופ רעכַאטקָא ןיא .(גנַאלש :טעטיידעב סָאװ טרָאװ ןעש

 טָאה רע ןעוו ,ןרעטש ןעיינ ןעזעיד טקרעמעב טשרע ןעמ טָאה רהָאי

 םעד ,דויטינגַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש ַא יו ,ןעצנַאלג וצ ןעננאפעגנָא

 ןעמ רעבָא ,ןערָאװעג רעכַאװש ץלַא ץנַאלג ןייז זיא רעטניוו ןעטסקענ

 -נָא ןיא ,106098 רהָאי ןופ ףיולרעפ ןיא ןהעז טנעקעג ךָאנ םהחיא טָאה

 עכילשנעמ טימ טנענעזעג ןעצנאנ ןיא ךיז רע טָאה 1606 ןופ גנַאפ

 -עג א ,ר ע 7 ּפ ע ק .,רהעמ טינ ךיז רע טזייוועכ ןַאד טייז .ןעגיוא

 -נעסיוו רעד ןופ סרעטָאפ יד ןופ רענייא ,רעקיטַאמעטַאמ רעלַאינ

 עועיד טעטכאבָאעב ניטלעפנרָאז טָאה ,עימשנַארטסַא רעכילטפַאש

 עטבישעג עצרוק יד ןעבעירשרעפ טָאה ןוא גנוניישרע ערַאבערדנואוו

 | .ןרעטש ןעיינ ןעזעיד ןופ
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 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןרעטש א טעטנַאבַאעב ןעמ טָאה 1070 ןיא

 -ַאז וצ ָאז ,לָאמ עכילטע ךיז טָאה רע סָאװ ,טימרעד טנעכייצעגסיוא
 רעדייא ,ןעראוװעג ןעשַאלענסיױא ןזיא ןוא טרעקַאלפענרעדנַאנַאפ ,ןעג

 -נוא ןופ ןענַארטוצבָא ךיז ןעצנַאנ ןיא רָאנ ןעווענ בשימ ךיז טָאה רע

 ,טרהעקענקירוצ םינ ךָאנ ךיז רע טָאה ?ייוורעד .ןעקילב ?רעז

 עיינ עכלעזַא ןופ רעטסגידריווקרעמ רעד זיא ןעטייצ ערעזנוא ןיא

 ןעדניצעגנָא גנולצולּפ ךיז טָאה סָאװ ,רעניזָאד רעד ןעוועגנ סיוועג ןרעטש

 -ַאב ַאנַארָאק , עּפורג-רעטש רעטנַאקעב זנוא ןיוש רעד ןיא 1800 ןיא

 -עי ןיא יאמ ןעט12 ןוא ןעט11 םעד ."(ןיורק עכילדרַאנ יד) סילַאער

 ןעמַאנַָארטסַא 8 יו ,רענינעוו טינ ןעהעזרעד םהיא ןעבָאה רהָאי םענ

 -רָאד סלָאמַאד עדַארג טָאה רע ביוא .ַאקירעמַא ןיא ןוא ַאּפָארייא ןיא

 -נָא רעהירפ טייצ עצרוק ַא טימ ןיוש טָאה רע רעדָא ,ןעזיוועב ךיז ןעט
 ןיא סָאד יו ,טקרעמעב םהיא טָאה ןעמ רָאנ ,ןענייש וצ ןעננאפעג
 ץנאלג ןעטסערנ ןייז טכיירגרעד טָאה רע תעשב ,לַאפ רעד ךילנהעוועג

 ַאזַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןעגעוו רָאנ .טמיטשעב טינ ןעמ סייוו סָאד--

 רע ?ייוו ,ןייז טנעקעג טינ ?עפייווצ ןייק טָאה טסַאנ ןעגידריווקרעמ

 ןיא רעטכַאבָאעב עכילטע ןופ גניננעהבאנוא ןעראוועג טקעדטנע זיא

 ןערָאװעג ןהעזעג רעהכַאנ זיא ןוא סעירָאטַאוװרעסבא ענעדעישרעפ

 ,ןעמַאנָארטסא עטסואוועב ערעדנַא ךס ַא ןופ

 רעד ןיא ןרעטש םעיינ ַא טקרעמעב רעדיוו ןעמ טָאה 1816 ןיא
 רעבָא ;'(אוש) סונגיס, עּפורגןרעטש רעטנַאקעב רעזנוא ןיוש

 טינ םהיא טָאה ןעמ זַא ,לענש ױזַא ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ זיא רע

 ,ןעטכַארטעב יונעג טנעקעג

 ןעמ סייוו ,ןעננוניישרע עכילצעלּפ עכלעזַא סיורא טפור סע סָאװ

 ןעלַאז סָאד זַא , ןעמַאנַארטסַא עכנַאמ ןופ גנוניימ יד .טינ רָאג ךָאנ

 ןעפראורעפ טרעװ ,ןעט7 עוו ענעפ ַאש ענג עיינ ןייז

 ע צרוק ַאזַא ןערעיוד יז סָאװ ,ןילַא םעד בעילוצ ןיוש

 נעמ ןעמ ,טייקגידנעטש רעד טימ טינ ראג טמיטש סָאד .ט יי צ

 ,טצעי םורַאד טנעכער ןעמ .ןרעטשד-עסקיפ עלא ןופ טייקניווע ,ןעגָאז

 ,ןרעטש עלכַאירַאװ יו ,רהעמ טינ ךיוא ןענייז ןרעטש עיינ עכלעזַא זַא

 טימ .עננאל רהעז ןענייז ןעצנַאלגפיוא רעייז ןופ ןעדָאירעּפ יד רָאנ

 ןרעטש עכלעזַא רחעמ ןעשרַאפסיױוא ןענעק טעװ ןעמ ןעוו ,טייצ רעד
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 ךיוא רשפא ןעמ טעוװ ,לעמיה ן'פיוא ןעגנוניישרע ערַאברעדנואוו ןוא

 .ןעכאזרוא ערעייז ןהעגרעד ןענעק

 וצ טייהנענעלעג א טאהעגנ ךיוא ןעמַאנַארטסַא ןעבַאה עלייוורעד
 ןיא סע זַא ,םולש םֹוצ טרהיפ עכלעוו ,גנוניישרע ןַא ןעטכַאבָאעב

 ןעטנַאנענָאז ַא ןעשיווצ דעישרעטנוא רעסיורג סרעדנַאזעב ןייק ַאטינ

 ךילמענ זיא גנוניישרע ַאזַא ,ןרעטש ןעלבַאירַאװ ַא ןוא ןרעטש ןעיינ
 ןיא ?עמיה ןעכילדיז םעד ףיוא ןרעטש ןעסיוועג ַא טימ ןעמוקעגרַאֿפ

 ערעזנוא ןיא) "סונרַא  ןעמַאנ םעד טנַארט עכלעוו ,ןַאיצַאלעטסנַאק ַא
 .(ןהעז טינ עּפורג-רעטש עזעיד ןעמ ןעק ןעדנעגענ עכילדרַאנ

 ןענייז ןרעטש ןעכילטנעדרַארעסיױא ןעזעיד חכמ ןעגנוטכַאבָאעב יד

 -עב ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאנַארטסַא עטמהירעב ןופ ןערָאװעג טכַאמענ

 םָאנָארטסַא רעשילנגנע רעטמהירעב רעד .רעדנעל עכילדיז יד טכוז .

 ןייז טנַארט עכלעוו ,עטעמַאק רער ןופ רעקעדטנע רעד ,י 9 5 א ה

 ןופ רעמוז ןיא ןהעז וצ לזמ םעד טאהעג ןעבָאה רימ עכלעוו ןוא ןעמָאנ

 ,רהָאי 78 עדעי רהעפעננוא ןעניוא ערעזנוא ראפ ךיז טזייוועב יזז 60

 ,(לעטיּפַאק ןענידרעטעּפש ַא ןיא ןערעוו ןעבעגעגרעביא טעוו סָאד יו

 ואוו ,רעבלעז רעד) ַאנעלעה טנעס לעזניא םעד טכוזעב 1677 ןיא טָאה

 ןופ רענעננאפעג א סלא ןעברָאטשעג זיא רעטשרע רעד ןָאעלַאּפַאנ

 "סוגרא , ןופ ןרעטש רעניזָאד רעד זא ,טמיטשעב טָאה ,(דנַאלגנע
 -יזיוצנארפ רעד טָאה 1781 ןיא .דויטיננַאמ רעטרעפ רעד וצ טרעהעג

 / םעד ןופ ץנַאלג רעד זַא ,ןענופענסיוא ? ַא ס ַא 9 סָאנַארטסַא רעש

 וצ זיב טכיירגרעד טָאה ןוא ןערָאוװעג רעסערנ לעיפ זיא ןרעטש ןעבלעז

 ןוא 1828 ןעשיווצ ,רעטעּפש ךָאנ .דויטינגַאמ רע טייוו צ רעד

 ַא ןופ ץנאלגנ םעד ןענַארקעג ןיוש ןרעטש רעבלעז רעד טָאדה ,8

 .דויטיננַאמ ר ע ט ש ר ע רעד ןופ ןרעטש

 סרעדנָאזעב ןענייז ןרעטש-רעדנואוו ןעזעיד ןופ ןענַאיצַאירַאוו יד

 םַאנַארטסַא ןעטמהירעב-טלעוו םעד ןופ ןערָאװעג טעטכַאבָאעב יונענ
 .ַאקירפַא דיז ןיא ?עשרעה ןהָאשזד רעס

 ךיז ךיא בָאה -- ,רע טביירש -- ,רעבמעצעד ןעטנעצכעז םעד,

 -יוטשרע ןיימ ןעוו ,ןעגנוכיילגרעפ עשירטעמַאטַאפ ןעכַאמ וצ ןעבילקעג

 טַאדידנַאק םעיינ ַא ןופ גנוניישרע יד ךרוד ןערָאװעג טקעוורע זיא ןענ

 לייהט םעד ןיא דויטיננַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש עטסלעה יד ןעשיווצ

 ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .ןעוועג טנַאקעב רהעז רימ זיא סָאװ ,קעמיח ןופ -
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 "עג טינ ןרעטש ןעדנענייש-לעה ַאזַא ןעטרָאד ךיא בָאה רעהירפ זַא

 ."ןהעז
 ןעטרַאק-ןרעטש יד ןעכוזכַאנ ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,רעבָא רעהכַאנ

 ךיז רע טָאה ,םורַא ןרעטש יד ןופ סעיציזַאּפ יד יונעג ןעמיטשעב ןוא

 -נַאקעב-טלַא ר ע ב5 עז ר ע ד ןעוועג זיא סָאד זַא ,טגייצרעביא

 | ."סוגרַא , ןופ ןרעטש רעט
 ןרעטש ןעזעיד ןופ ץנַאלנ רעד זיא 1828 ראונַאי ןעטייווצ םעד זיכ

 -עג ןיוש רע טָאה ןעטַאנָאמ עטסקענ יד ןיא רָאנ ,ןעגעיטשענ ץלַא

 ןוא 1842 ןיא .,רוש לזמ ןופ "ןַארַאבעדלַא רעד יו ,רעלעה טינ טנייש

 .ץרעמ ןיא .רעהירפ יו רהעמ טצנאלנעגפיוא רעכבָא רע טָאה 2

 ןעדנעצנעלנ םעד ךָאנ ןרעטש רעטסלעה רעד ןעוועג רע זיא 1843 ןופ

 ,ץנַאלג ןייז ןיא רהָאי 25 עדנעגלָאפ יד ."דנוה ןעסיורג ןופ סויריס,

 ןיוש םהיא ןעמ טָאה 1807 ןיא  .,ןערָאװעג רענעלק ץלַא זייווכעלסיב

 רהָאי ןעטסקענ ןיא ןוא ,גיוא ןעטעקַאנ ן'טימ ןהעזרעד טנעקעג םיוק
 יי .ןעּפָאקסעלעט ןיא זיולב ןעזיוועב ךיז רע טָאה

 .גָאט וצ טנייה ןרעטש רעשיּפָאקסעלעט סלַא ךיוא רע טכיילב ױזַא

 םהיא טָאה לעשרעה תעב יוװ ןעצנעלנפיוא יוזא רעדיוו לָאמַא רע טעוו

 *ַאירַאװ עבלעז יד ןעכַאמכרוד יינ סָאד ןופ רע טעוו ? טרעדנואוועב
 ןופ ףיולרעפ ןיא טשרָאפעגכָאנ ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא עכלעוו ,ןענָאיצ

 ? רהָאי 900 עּפאנק

 ןופ תודוס עטספעיט יד וצ טרעהענ סָאד ?ןעסיוו סע ןעק רעוו

 ,.רוטַאנ רעד

 .7 לע טיּפַאק

 .ןרעטש עכַאפלעיפ ןוא עטלעּפָאד

 -ַָאקסעלעט עטסערג יד ךרוד ןרעטש יד טכארטעב ןעמ רהעמ סָאװ

 עסיורג ןיא ןערָאװעג טלעטשעגנעמַאנוצ טצעי זיב ןענייז עכלעוו ,ןעּפ
 -מיה םעד ףיוא ןעמ טקעדטנע רעדנואוו רחעמ ץְלַא ,סעירָאטַאװרעסנכָא
 ,בלעוועג ןעשיל

 -נעדעישרעפ עכילדנענוא טימ טלעוו עכילדנענוא ןַא זיא טרָאד

 ענינייא ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא ןענייז לעטיּפַאק ןענירָאפ ןיא ,ןעטייח
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 -נעטש טינ ןענייש עכבלעוו ,ןרעטש טרָאס ַאזַא ןעגעוו ןעטייהלעצנייא

 ."ןרעטש עלבַאירַאװ, ןעפורעג םורַאד ןערעוו עכלעוו ןוא ךיילנ גיד
 ,ןרעטש עכלעזא טימ ןענעקעב ךיז רימ ןעלעוו ?עטיּפַאק ןעזיד ןיא

 עג יצ ניי א סלא ןעגיוא עטעקַאנ ערעזנוא טימ ןעהעז רימ עכלעוו

 -? ע פ ַא ד סלַא ןעּפַאקסעלעט ןיא ךיז ןעזייוועב עכלעוו רָאנ ,ןעטקנוּפ

 /סָאװ .ןענז ע כ א פ5 עי פ רַאנַא א עכ ַאפיירד ,עט
 -רעפ יוװ ! ןייז ןעטרָאד ןעזומ סע ןעמעטסיסדןענוז ערַאברעדנואוו ראפ

 ! ! םעטסיס-ןוז רעזנוא ןופ זיא סָאד ןעדעיש

 -ַאועג ןוא ןעטכיולעב טרעוו דרע רעזנוא זַא ,רָאפ ךיז טלעטש
 "רעפ טימ ךָאנ וצרעד ןוא ייווצ ןופ רָאנ ,ןוז ןייא ןופ טינ טמיר

 -ענ טלָאװ סָאד טלעוו רעדנַא ץנַאנ ַא רַאפ סָאװ -- ןערילַאק ענעדעיש

 ןעריטסיזקע ןעטלעוו ערַאברעדנואוו עכלעזַא טָא ןוא ! זנוא ראפ ןעוו

 טינ .ןייז טינ לעפייווצ ןייק ןעק םעד ןיא .םיור ןעכילדנענוא םעד ןיא

 ןעמ ןרעדנָאז ,ןרעטש עטלעּפָאד ךס ַא טקעדטנע ןיוש ןעמ טָאה רָאנ
 -ענ עשימָאנַארטסַא עטכע טימ ןע ט ס ַא מ ענג סיו א  ןליפַא טָאה

 ךוא ןעגנונעוועב עניטייונענעג ערעייז טייקניאיונ

 .ןעננוגעוועב עזיד ןופ ןע ד ַא י ר ע 8 יד טמיטשעב ךיוא

 -נייא ןרעטש ןעטלעּפָאד א ןחעז טינ ןעמ ןעק ןעניוא עטעקַאנ טימ

 טנעהָאנ ױזַא גיסעמסינטלעהרעפ ךיז ןעניפענ ייז ?ייוו ,רעבירעד ךאפ

 ץפוא ט קנופ ןיי א יוװ ןעצנאלנ ייז זַא ,ןרעדנַא םוצ רענייא

 טימ יוװ ,האיר עכילריטאנ אזא טאהעג ןעטלָאװ ןעשנעמ ןעוו .?עמיה

 ערעייז טימ ןעהעזעג ךיוא ייז ןעטלָאװ ,ןעּפָאקסעלעט ןופ עפליה רעד

 ,ןרעטש עכַאפלעיפ ןוא עכַאפיירד ,עטלעּפָאד עלַא יד ןעניוא עטעקַאנ

 ןעט18 ןופ ףוס םעד טייז טקעדטנע ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא עכלעוו

 | | .סעירָאטַאװרעסבָא ערעייז ןיא טרעדנוהרהָאי

 -עג ךיוא רהיא טָאה ןעמ ןוא ,ענַארפ יד ןעלעטש ךיז ןעק ןעמ

 ןענייז רשפא ?ניוא רעזנוא רָאנ זנא ט ר ַא 2 טכייליפ : טלעטש

 ךיז טכוד סָאד רָאנ ,ָאטינ ןרעטש עטלעּפָאד ןייק ן'תמא רעד ןיא רָאג

 -נוא וצ עיניל רעכיילנ א ףיוא ךיז ןעניפעג ייז ?ייוו ,סיוא ױזַא זנוא

 ףיוא ןענעיל ןעלָאז ןרעטש ייווצ ןעו ? דרע רעד ףיוא ןעגיוא ערעז
 םעד סָאד ,ןעמוקסיוא ךָאד סע ןעק ,זנוא ןעגעקטנַא טקנוּפ עיניל ןייא
 ןופ ןייז טינ לָאז רע טייוו יו ,ןהעז טינ רימ ןעלעוו ןרעטש ןעטשרעטניח

 ןעלעטשרעפ טושּפ לאפ ַאזַא ןיא טעװ ןרעטש ןייא .ןעטשרעדַאפ םעד
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 רעבָא טפרעט סָאד .ןעּפָאקסעלעט עטסערג יד ראפ וליפַא ןרעדנַא םעד

 ,ןעקרעמעב טנעקעג סע ןעבאה .ןעמַאנַארטסַא טייוו יװ ,ןעטלעז רהעז

 סָאד ,"עטלעּפָאד-שיטּפָא  ןעמַאנ םעד ןעגַארט ןערָאַאּפ עכלעזַא ןוא
 רעד ןיא רעבא ,ןעגיוא ערעזנוא רַאפ רָאנ ייז ןענייש יוזא זַא ; טסייה

 -בָא טייוו ןוא ערעדנוזעב ץנַאג יז ןענייז טייקכילסריוו
 טינ גנַאהנעמַאזוצ םוש ןייק ןעבָאה סָאװ ,ןרעטש עטרעדנוועג

 .ךיז ןעשיווצ

 ןעגנע רהעז ַא ןעבָאה סאו ,ןערָאַאּפ עכלעזַא ַאד רעבָא ןענייז סע

 קרַאטש ץנַאג עקַאט ןעקריוו סָאװ ,ןעגנונעוועב ערעייז ןיא גנַאהנעמַאזוצ

 .טפַארקיסגנוהיצ נ ַא רעייז ךרוד ןרעדנא םעד ףיוא רענייא

 ,ןעגנוגעוועב עגיטייזנענעג ערעייז ןעקרעמעב וצ רעווש רהעז זיא סע

 -לעוװ ,טייקטייוו ערעיוהעגנוא ַאזַא ףיוא זנוא ןופ ךיז ןעניפעג ייז לייוו

 ןעמ רעבָא ,ןעטסעמ וצ לעטימ ענייק גיפיולרָאפ ךָאנ ןעבָאה רימ עכ

 -ןרעטש עכלעזַא ןופ עכנַאמ ןופ ןעגנוגעוועב יד טמיטשעב ךָאד טָאה

 -בא ןיא ןעגנוטכַאבָאעב עגידלודעג ןוא עכילטקניּפ רהעז ךָאנ ןערָאַאּפ
 ,ןערהַאי ןופ ףיולרעפ ןיא סעירָאטַאװרעס

 ,ןרעטש עכלעזא ןופ ןעגנונעוועב יד ןעניפענסיוא ןעמ ןעק ךילנעוועג

 ןעננונעװעב ןפ ם עט סיס עט? עּפ ַא ד ַא ךיוא ןעדליב עכלעוו

 -רעפ ןעמ ןעוו ,טייקרעווש רעייז ןופ ר ע ט נע צ ןיי א םורַא

 טימ רוד ןייא ןופ ןעמַאנַארטסַא יד ןופ ןעגנוטכַאבָאעב יד טכיילג

 םוצ ,ָאז ,רוד ןעטסקענ םעד ןופ ןעמָאנַארטסַא יד ןופ ןעננוטכאבאעב יד

 טָאה (רעטָאפ רעד) עוו או ר ט פ םָאנַארטפַא רעד ןעוו ,לעיּפשייב

 -סַא םעד ןופ ןעננוטכַאבָאעב יד טימ ןעגנוטכַאבָאעב ענייז ןעכילנרעפ

 -עטשטסעפ טנעקעג ןעמ טָאה 6 עש רע ה ם איליוו סםָאנָארט

 -ַאר-שיטּפָא זיולב טינ ןיוש ןענייז ןרעטש .עטלעּפָאד עסיוועג זַא ,ןעל
 ,טקנוּפ-לַארטנעצ ןייא םורא עדייב עקַאט ךיז ןענעוועב רָאנ ,עטלעּפ

 -ורטסניא עכלעוו ןוא ןעננוטכַאבָאעב עכלעזַא טבַאמ ןעמ ױזַא יו

  ןעמ ןעוו ,ןעסיוו רָאנ ןעמ ןעק סָאד -- ייברעד טצונעב ןעמ ןעטנעמ

 ןעזָאלרעפ רעבָא ךיז ןענעמ רימ .עימָאנָארטסַא לעיצעּפס טרידוטש
 -כערסיוא ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עכילטקניּפ נידריווקרעמ יד ףיוא

 ןופ ףיולרעפ ןיא רעקיטַאמעטַאמ ןוא ןעמַאנַארטסַא עסיורג ןופ ןעגנונ

 -עבענסיוא ױזַא ןענייז ןעּפָאקסעלעט יד טייז ,רהָאי 190 רהעפעגננוא

 -ןרעטש עכלעזַא ןעהעזרעד טנעקעג טָאה ןעמ זַא ,ןערָאװעג טרעס
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 -ַאניב 200 ןופ עטסיל ַא טלעטשעגנעמַאזוצ ןיוש טָאה ןעמ .ןערָאַאּפ

 ןעגנונעוועב ערעייז ןופ ןעדָאירעּפ יד סָאװ ,(ןרעטש עטלעּפָאד) ןער |
 -ערענסיוא יונעג ץנַאג ןענייז רעטנעצ ןעכילטפאשניימעג ןייא םורַא

 ןיב רהַאי 0 עּפַאנק ןופ ךיז ןעהיצ ןעדָאירעּפ עזיד ,ןעראוועג טנעכ

 .ןערהַאי עדנעזיוט

 אזַא וצ טכיירגרעד ןיוש טָאה טפַאשנעסיוו עשימאנַארטסא יד

 רעד ןיא זיא ןרעטש ַא ביוא ,ןעמיטשעב רַאנָאז ןעק יז זַא ,הנרדמ

 -געמ יד טָאהעג טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ,רעטלעּפָאד א טייקכילקריוו

 -נערב ַאד ןעלעוו רימ ,ּפָאקסעלעט ַא ךרוד ןעהעזרעד וצ סָאד טייקכיל

 םעד ןופ ןכש ןעטנעהַאנ םעד ןופ עטכישעג יד לעיּפשייב סלַא ןענ
 ןנוא ןיוש םעד ,ןרעטש עלא ןופ ןעטסעטמהירעב ןוא ןעטסדנעצנע';

 ,"דנוה ןעסיורג ןופ .סויריס, ןעטנאקענ

 ,טקרעמעב גנַאל ןיוש ןעבַאה רעשרָאפ עשימָאנַארטסַא עגידלודעג

 ךיז ןרעדנע ןרעטש ןענידלעקנופ רהעז ןעזיד ןופ ןעננונעוועב יד זַט

 רימ סָאװ ,ןעקרעמעב עלייוורעד רימ ןעזומ ָאד) שידָאירעּפ סעּפע

 ןעמ סָאװ ןרעטש יד זַא ,ןעביירשעב לעטיּפַאק ןעטסכענ ןיא ןעלעוו

 יו ױזַא סעּפע ,ךילגעוועבנוא ייז ןעהעז רימ .לייוו ,"עסקיפ , טפור

 ערעייז ןעגעווטסעד ןופ ןעבָאה ,בלעוועג ןעשילמיה םוצ טלעגענעגוצ

 עכלעוו ,ןעגנוגעוועב ,םיור-טלעוו םעד ןיא ןעננוגעװעב עכנע נג יי א

 -ניא עשימאנַארטסַא עטסכילטקניּפ יד טימ ןעריּפשרעד רָאנ ןעק ןעמ

 ןוא סרעטעּפ ,ןעמַאנַארטסַא ייוצ .(טייצ רעזנוא ןופ ןעטנעמורטפס

 רעדָא ןעננורעדנע יד טשרָאפענכַאנ ךילדנירג ןעבָאה עכלעוו ,סרעוַא

 -רע טריבורּפ סע ןעבָאה ,סויריס ןופ ןעננוגעוועב יד ןיא ןענַאיצאיראוו

 - נ ַא ןַא ךיז טהערד ןרעטש עזעיד םורַא זַא ,הרעשה רעד טימ ןערעלק

 -ריוו יד ךרוד זַא ןוא ,טענַאלּפ עסיורג רהעז א רעדָא ,ןרעטש ר ע ד
 ןרעטש רעטסערג רעד סע טכַאמ ,טּפַארק-סגנוהיצנַא רעזיד ןופ גנוק

 אה ייז .קיטש עשיטניה ,ןעגַאז וצ ַאז ,עכלעזַא "דנוח ןעסיורג , ןופ
 רעד ןעכַאמ ףרַאד סע ןזיירק ַא רַאפ סָאװ ,טנעכערעגסיוא ןאד ןעב

 ךיז ףרַאד רע ואוו ןוא "סויריס, םעד םורַא ןרעטש רעטנַאקעבנוא

 ,לעמיה ז'פיוא ןעניפעג

 -עט עטוג עכלעזַא טאהעג טינ ךָאנ טייצ רענעי וצ רעבָא טָאה ןעמ
 -עק ןרעטש ןעטנעכערעגסיוא-סיוארָאפ םעד לָאז ןעמ זַא ,ןעּפָאקסעל

 -ַארטסַא רעד .ןיא לייוו ,טכוזעג ץלַא ךָאד םהיא טָאה ןעמ .,ןהעז ןענ
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 -כיר רהעז ַא רַאפ ןעמונעגנא הרעשה עזיד ןעמ טָאה טלעוו רעשימָאנ
 רעד ןיא טלעטשעגפיוא טָאה ןעמ ןעוו ,1809 ןיא ,ךילדנע .,עניט

 ןעמ טָאה ,ּפָאקסעלעט ןעסיורג רהעז ַא ַאנאקיש ןופ עירָאטַאװרעסבָא
 יד .סויריס ןופ ן{ןכ ש  ןעטכוזעג לעיפ םעד ןעהעזרעד ךיוא

 טינ רָאג רעבָא ןעבַאה ,ַאקירעמַא ןיא ןהעורעד םהיא ןעבָאה סָאװ

 -ָארטסַא עשיאעּפָארייא עטרהעלענ יד ןופ ןעגנונכער יד ןופ טסואוועג

 "רָאפ סע ןעבָאה ייז יו טקנוּפ ןעוועג זיא עיציזַאּפ ןייז רעבָא ,ןעמַאנ

 + {טגָאזעגסױא

 עכילטפַאשנעסיו יד ראפ ףמואירט רעיינ ַא ןעוועג זיא סָאד

 עכלעזא ךָאנ טכאמעג ןעמ טָאה ןאד טייז .עימ ָאנ ָא ר ט סַא

 "עב יד ןעגעוו ןעגנונכערסיוא יד ףיוא ךיז גידנעציטש ,ןעגנוקעדטנע

 עטנעכערענסיוא עזעיד ןופ עכנַאמ .,ןרעטש עטלעּפָאד ןופ ןעגנוגעוו

 לייוו ,ןעּפָאקסעלעט טימ ןענופענסיוא טינ םויה דע ךָאנ ןעמ טָאה ןרעטש

 -טייוו גונעג טינ ץלא ןענייז ןעּפָאקסעלעט עטסערג עניטנייה יד ךיוא

 -עטאמ עזעיד זַא ,גינעוו רעבָא ןעלפייווצ ןעמַאנַארטסַא .ריפאד דנעהעז

 -עט ךרוד ןערעוו טגיטעטשעב טייצ רעד טימ ןעלעוו תואיבנ עשיטַאמ

 .ןעגנוטכַאבָאעב עשיּפָאקסעל

 ץנאנ טנייה ןיוש ןעמ סייוו ,"סויריפ, םעד טגנַאלעבנָא סָאװ

 ,םעד ךָאנ ,ןכש ןייז ןופ ןעננונעועב יד טימ טלַאה ןעמ יװ ,יונעג

 -עועב סנערייב ערעייז טשרָאפעגכַאנ רהֶאי עכילטע טָאה ןעמ יוװ

 עדעי שידָאירעּפ טרעיוד סָאד זא ,טלעטשענטסעפ ןעמ טָאה ,ןעגנונ

 -ייא רָאנ ,רעסייוו א זיא ןרעטש ייווצ עזעיד ןופ ןייש רעד .ּדהָאי 9

 .ןערעדנא םעד ראפ רהעמ לעיפ טצנעלג רענ
 ןופ ןרעטש ןעטסלעה םעד ,"ןָאיסַארּפ , ןעדנעצנעלג םעד ןענעוו |
 ,רעטלעּפָאד א ןייז ןומ רע זַא ,ךיוא ןעמ סייוו ,"דנוה םעניילק,

 ןעמוקענ ןעמ ןיא ןעננונעוועב ענייז ןופ ןעננוטכַאבָאעב עיונעג ךָאנ

 טפארק-סגנוהיצנָא יד ךרוד טרעטשענ ךיוא טרעוו רע זַא ,סולש םוצ

 ץלַא ךָאנ ןכש ןעניזָאד םעד טָאה ןעמ רעבָא .ןכש ןעטטנהָאנ יא ןופ

 ןעמ טכוז ןערהַאי עטצעל יד ןיא ,ןעּפָאקעסלעט יד ןיא טּפַאטרעד טינ

 יד טימ סעירָאטַאװרעסבָא ענעדעישרעפ ןיא קראטש רהעז םהיא

 .ןעכַאמ וצ טנייה דנַאטש ןיא ןיא ןעמ עכלעוו ,ןעּפָאקסעלעט עטסערג
 דויטיננַאמ רעטשרע רעד ןופ ןרעטש עטלעּפָאד ערעדנַא יד ןופ

 : ךילמענ ,(םימואת לזמ) "נניליווצ, םעד ןופ רענייא סיוא ךיז טנעכייצ
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 עכלעוו .,ןענוז עדנעצנעלג-סייוו ייווצ ןופ טהעטשעב רע ."רָאטסַאק,
 ןופ ףיולרפ ןיא רעטנעצ ןעכילטפַאשניימעג רעייז םורא ךיז ןענעוועב

 | ,רהָאי 7

 ענעדעישרעפ טימ ןעצנעלנ ןרעטש עטלעּפָאד עזעיד ןופ ענינייא

 "אעל, ןָאיצַאלעטסנַאק רעד ןופ ןרעטש יד ןעשיווצ ,?שמלפ ,ןערילָאק
 "עב רענייא עכלעוו ןופ ,עטלעּפָאד ייווצ ךיז ןעניפעג (הירא ?זמ)
 ַא ןופ --- רערעדנא רעד ןוא ,ןוז רעיולב ןוא רעסייוו ַא ןופ טהעטש

 רעד ןֹופ ןרעטש ןעטלעּפָאד םעד ןיא .ןוז רעכיליולב ןוא רעכילבלעג

 -עטסנַאק יד ןעשיווצ ךיז טניפעג) "ַאדעמַארדנַא , ןָאיצַאלעטסנַאק
 רעד ןוא יולב רענייא טצנַאלג ,("סואעסרעּפ , ןיא "ַאיעּפַאיסַאק, ןָאיצאל

 רעד ףיוא ןהעזעג רימ ןעטלָאװ ןערילָאק ראפ סָאו .ןירג רערעדנַא

 ןענוז ייווצ עכלעזא ןופ ןערָאװעג ןעטכיולעב ןעטלָאװ רימ ןעוו ,דרע

 .ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש ןיא סָאד ?לָאמַא טימ

 ןעגלָאפ רעכַאנ ,עסייוו ןענייז ןרעטש עטעלּפָאד יד ןופ עטסיימ יד

 -ַאד 130 ןופ ןיוש סייוו ןעמ .וו .ז .א ענרוּפרוּפ ,עטיור ,עיולב ,עלעג
 .ענעדעישרעפ ץנַאנ ןענייז ןערילַאק ערעייז סָאװ ,ןענוז עטלעּמ

 טרעוו סָאװ ,טענַאלּפ א ףיוא ןייז סע ףרַאד רעראברערנואוו ךָאנ

 -עלעט ןיא סױרַא ךיז ןענייצ עכלעוו ,ןרעטש עכלעזַא ןופ ןעטכיולעב

 -ר הע מס ןוא ע כא פר עי פ ,ע כַא פיי ר ד סלא ןעּפָאקס

 ןיי א סלַא ןיולב ןעהעז רימ עכלעוו ,ןענוז עכלעזַא ױזַא יו .ע כ ַא פ

 -עוו ךָאנ זיא סָאד -- רעטנעצ ןייא םורַא ךיז ןענעועב ,עלעטניפ

 : ,טשרָאפענסיוא נינ

 ןטרס ?זמס ןיא ךיז טניפעג עטשרָאפענסיױא רהעמ יד ןופ רענייא

 עטייווצ יד .ןענוז יירד ןופ טתעטשעב ןרעטש רעזיד .(רעסנַאק)

 טהערד עטירד יד ןוא רהָאי 98 ןיא רעטשרע רעד םורַא ךדיז טהערד ןוז

 -ַאלּפ ךיוא ןעבָאה ןענוז עזעיד ביוא .,רהָאי 600 ןיא עדייב ייז םורַא ךיז

 טריבורּפ ןַאד--ןעבַאה ייז זא ךילניישרהַאו טסכעה זיא סע ןוא--ןעטענ

 ןוא גָאט ייב ןעטכיולעב ןערעוו ןעמענַאלּפ עזעיד יו ,ןעלעטשרָאפ דיז

 ןעדעישרעפ יװ ןוא ,טכאנ ןייז רַאנ ןעטרַאד ןעק סע ביוא ,טכאנ ייב

 .ןעטייצסערהאי יד ןייז ןעטרָאד ןעזומ סע

 ןליפַא סיוא ןעחעז סָאװ ,ןרעטש ןופ ןעּפורג עכלעזַא ןעמוק רעטייוו

 א .סעקּפק ןא ס נע ם יו ה יװ ןעּפָאקסעלעט עטסערג יד ךרוד

 ריס ןעוו ,ןעגיוא עטעקאנ טימ ןעהעז ריס ןענעק ןופרעד לעיּפשייב



 טלעיו לעמיה יד 62

 רימ עכלעוו ןעגעוו ,"ןעדַאיעלּפ יד , ףיוא ןעקילב ערעזנוא ןעפרַאו
 .-עמלעטימ א טימ .לעטיּפַאק ןעגירַאפ ַא ןיא טרערעג ןיוש ןעבָאה

 ןעבעל רענייא טנעהאנ ױזַא ןרעטש עזיד ןופ 6 ןעמ טהעז האיר רעגיס
 ,ןעדיישרעטנוא טינ ראג ייז ןייק רעניטכיזצרוק ַא זַא ,ןרעדנַא םעד
 ערעדנוזעב ןעטרָאד ןעהעז ןעמ ןעק (לקַאניב) זָאלגיַארעּפָא ןַא טימ
 ,ןרעטש רהעמ ץלַא ןעטרָאד ןעמ טהעז ןעּפָאקסעלעט ךרוד .,ןרעטש 1
 - ןענייז רעזעלנ-סגנורעטייוורע יד רעקרַאטש סאו

 -טלעוו םעד ןיא ?לעיפ רהעז ַאד ןענייז ןרעטש סעקּפוק עכלעזַא
 -נַאמ .ןעהעז טינ ןיוש ייז ןעמ' ןעק ןעניוא עטעקַאנ טימ רָאנ ,םיור
 טימ ךיוא ןעמ טקרעמעב ,רָאלק רהעז זיא לעמיה רעד ןעוו ,לָאמ סעכ
 -נעלג יוװ יוזא ןעטקנוּפ ע ט פ ַא ה ? ע ב ענ עגינייא ןעגיוא עטעקאנ

 ,דלַאב ןעמ טעדיישרעטנוא ןעגיוא עשיּפָאקסעלעט טימ .ןעקעלפ עדנעצ |
 .ןעדַאיעלּפ יד ןיא יו ,ןרעטש ענעדעישרעפ ןופ סעקּפוק ןענייז סָאד זַא
 "עב ןעמ ןעק "סואעסרעּפ , עּפורגרעטש רעטנַאמרעדנעבױא רעד ןיא
 ןעמ ןעוו .ןעניוא עטעקַאנ טימ וליפַא קעלפ ןעדנענייש ַא סעּפע ןעקרעמ
 -רעד ,ּפָאקסעלעט םעניילק ַא טימ וליפא קעלפ ןעזיד רעבָא טכַארטעב
 .ןעפיוה-ןרעטש רעלָאפטכַארּפ ַא זיא סָאד זַא ,ןעמ טהעז

 -נוא ךָאנ ןעביילב- ןרעטש ןופ ןעגנוריּפורנ עכלעזַא ןופ עכַאזרוא יד
 -רע עכילרעדנואוו ןוא עכילרעה רהעז ןענייז סָאד רעבָא ;טנַאקעב
 -לעוו ,ןעדַאיעלּפ יד סלַאפנעדעי טכַארטעב ,לעמיה ן'פיוא ןעגנונייש

 -נוא ןיא ּפָאק ן'רעביא טעמכ סדנעבַא ןעהעז רַאונַאי ןיא ןעק ןעמ עכ
 .ןעדנעגעג עכילדרָאנ ערעז

 85 תיריד- הי

 אפעל

 .8 לעטיּפַאק

 .לעמיה ץפיוא ןעסאמ עטפאהלעבענ יד

 ,ןעסַאמ ענירנרעטש םורַא ךיוא ךיז ןעגָארט םיור-טלעוו םעד ןיא
 -ַאל סָאװ ןוא עמרָאפ ערעדנוזעב ַא סעּפע טינ ייז ןעבָאה ךילנהעוועג סאו

 יו ,סיוא ןעהעז ייז .ןייש ןעטַאמ ןעסיוועג ַא ךרוד ןענעקרעד דיז ןעז

 םעד עימַאנַארטסא רעד ןיא םורַאד ןעגָארט ןוא ןאמוט רעדנענייש ַא

 | ,"אלובענ , ןעמַאנ ןעניימעגלַא
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 ןעקרעמעב רַאנָאז ןעמ ןעק ןעסַאמ עטפַאהלעבענ עזיד ןופ עכנַאמ

 יד ןוא רָאלק סרעדנַאזעב זיא ?עמיה רעד ןשוו ,ןעגיוא עטעקַאנ טימ

 ןעניוא עפרַאש ןעבָאה רעבָא וצרעד זומ ןעמ .ערעטסניפ ַא זיא טכַאנ
 | .ןעכוז וצ סאלונשנ עזיד ואוו ,ןעסיוו ןוא

 -נוא וצ רעווש סע זיא ןעּפָאקסעלעט ןופ עפליה רעד טימ וליפַא

 ןופ ענינייא טָא .ןרעטש ןעפיוה ַא ןוא ַאלובענ ַא ןעשיװצ ןעדיישרעט
 ןעגירָאפ ןיא ןערָאװעג טדערעג זיא סע עכלעוו ןופ ,ּפנעפיוה-ןרעטש יר
 יו סיוא ןעהעז ,"ןרעטש עכַאפלעיפ ןוא עטלעּפָאד , רעביא לעטיּפַאק

 -ָאקסעלעט עניילק ךרוד ייז טכַארטעב ןעמ ןעוו ,ןעסאמ עטפַאהלעבעג
 -ידריווקרעמ א ךיז טניפעג "סואעסרעּפ , עּפורגנרעטש רעד ןיא .,ןעּפ
 ַא סלַא ןעקרעמעב סע ןעק ניוא עפרַאש ַא סָאװ ,ןעפיוה-ןרעטש רענ
 ךרוד סיוא טהעז ַאלובענ ַא יו טקנוּפ ,לעמיה ן'פיוא קעלפ ןעדנענייש
 קעלפ ןעדנענייש ןעזיד טכַארטעב ןעמ ןעוו רעבָא .ּפַאקסעלעט ַא
 ןופ ךַאז א טרעסערגרעפ סָאװ ,ּפַאקסעלעט םעניילק ַא ךרוד וליפַא
 . ןופ עקּפוק ַא זיא סָאד זַא ,ןעגיוא יד ןיא ךיז טפרַאװ ,לָאמ 90 זיב 6
 | .ןרעטש ערעדנוזעב

 -יורג ןייז טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה לעשרעה סָאנַארטסַא רעד זיב
 -ערטנע עסיורג עלעיפ טכַאמעג טָאה רע ןעכלעוו טימ ,ּפַאקסעלעט ןעס
 ,"סונארוא, טענַאלּפ רעד ןופ גנוקעדטנע יד ךיוא רעטנורַאד) ןעגנוק
 ,(ֿלעטיּפַאק ןעגידרעטייוו וַא ןיא ןענעקעב ריז ןעלעוו טימ רעכלעוו טימ
 -לעבענ יד ןעשיווצ סנעפיוה-ךןרעטש עלעיפ טנעכערעגניירא ןעמ טָאה

 ןרענעלק ַא ןיא ןעזיוװעגסױרַא ךיז טָאה סע סָאװ סָאד .ןעסַאמ עטפַאה

 -ענסיורא ךיז טָאה ,קעלפ רעדנענייש ַא סעּפע סלַא ּפַאקסעלעט
 -עב ןופ עסַאמ א סלַא ּפָאקסעלעט ןערעסערג ַא ןיא טנייצ
 רהעז רַאֿפ ןענעכער זופ ןעמ עכלעוו ,ןעטקנוּפ עדנעצנעלג ערעדנוז

 | | .ןרעטש עטייוו
 ןענייז טכבייליפ :עגַארפ יד טלעטשעג םורַאד ךיוא טָאה ןעמ

 -קריוו רַאפ טנייה ןענעכער רימ עכלעוו ,ןעקעלפ עדנענייש יד ךיוא
 רימ רָאנ ,ןרעטש ןופ סנעפיוה רָאג ן'תמא רעד ןיא ,סַאלובענ עכיל
 גונעג טינ ץלא ךָאנ ןעבָאה רימ ?ייוו ,ןעדיישרעטנוא םינ ייז ןענעק
 ןעסיוו טּפיוהרעביא ןעמ ןעק ױזַא יו .? ריפַאד ןעּפַאקסעלעט עסיורג
 ערעדנוזעב ןופ ןעפיוה א ןיא קעלפ רעדנענייש רעכלעוו ,טמיטשעב
 ? עסַאמ עטפַאהלעבענ ַא רָאנ רעכלעוו ןוא ןרעטש
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 ַא ןעבעג טנעקעג טינ לָאמ ןייק טלָאװ ןייֵלַא ּפָאקסעלעט רעד

 טאה טפַאשנעסיװירוטַאנ יד .עגַארפ רעזיד ףיוא טרָאװטנַא עוויטיזָאּפ

 "ייו רעד ןופ תודוס יד ןהעגרעד וצ ןעלטימ-ספליה ערעדנַא רעבָא

 ,טלעוו-ןרעטש רעט

 ,טנעמורטסניא רערָאברעדנואו ַא זיא לעטימ עזיד ןופ רענייא

 -רעד רעטייוו דיז ןעלעוו רימ .ּפ ַא ק ס ַא ר ט ק ע ּפ ס טסייה סָאװ

 ןעמ ױזַא יו ןוא ּפַאקסָארטקעּפס ַא סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,ןעסיוו

 -ָאטש רעדָא תודוסי עכלעוו ןופ ,רעכיז ףיוא ןהעגרעד םהיא ךרוד ןעק

 ףיֹוא סרעּפרעק עדנענייש ערעדנַא ןוא ןוז רעזנוא ןעהעטשעב סע ןעפ

 טַאטלוזער םעד ןעבענרעביא ניפיולרַאפ ךיא לע ָאד .?עמיה םעד

 ןעבָאה עכלעוו ,טנעמורטסניא ןעזיד טימ ןעטנעמירעּפסקע עליפ ןופ

 עסַאמ ערעיודעגנוא ןַא ןופ טהעטשעב אלובענ ע'תמא ןַא זַא ,ןעזיוועב

 טלעטשעגנעמַאזוצ ןייז טינ םורַאד ןעק ןוא ן ע זרא 1 עדנרעצמילג

 | | .ןרעטש ןופ
 רָאנ טינ ,ןעדעישרעפ ךיוא ןענייז ןעסַאמ עטפַאחלעבענ ע'תמא יד

 ךיז ןעלעוו רימ .םרָאפ רעייז ןיא ךיוא ןרעדנָאז ,טייקסיורג רעייז ןיא

 .,סָאלובענ עטסעטמירעב יד ןופ עכילטע טימ זיולב ןענעקעב ָאד
 -ירַא , עּפורגנרעטש רעלָאפטכַארּפ ןוא רעטסנידריווקרעמ רעד ןיא

 ןענירָאפ ַא ןיא ןערָאװעג טנַאקעב ןיוש ןענייז רימ ןעכלעוו טימ ,"ןָא

 -נואוו ןוא עטסנעש יד ןופ ענייא ןעטימ ןיא טעמב טצנַאלג ,לעטיּפַאק

 םעד ןייש ןעכַאװש ַא טימ םורַא טלעגניר יז .,סָאלובענ עטסרַאברעד

 דרעווש רעד , : ןעמָאנ םעד ןענַארט סָאװ ןרעטש יד ןופ ןעטסלעטימ

 -עב ןעק גיוא עפרַאש א .12 .,םונ גנונכייצ רעד ףיוא יו ,"ןָאירַא ןופ

 -נעצנעלג (1) ןיי א יוװ עדַארג טינ טנייש ןרעטש רעזיד זַא ,ןעקרעמ

 סעּפע טָאה רָאנ ,ןרעטש ערעדנַא טימ לַאפ רעד זיא סָאד יו ,טקנוּפ רעד

 ,ץנַאלג ןערַאברעדנָאז ַא ,ןײשּפָא ןעטפַאהלעבענ ַא

 -ייה רעקיטַאמעטַאמ ןוא םָאנַארטסַא רעשידנעלַאה רעסיורג רעד

 ,ןָאירַא ןופ ַאלובענ יד טקרעמעב רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו ,סנעה
 ןרעטש עסקיפ יד ןעשיווצ , ; רעטרעוו עדנענלַאפ טימ רהיא טביירשעב

 םענייק ןופ ךָאנ זיא עכלעוו ,גנוניישרע ןַא ןענעכייצרעפ וצ הטרעוו זיא

 ןעק ןעמ עכלעוו ןוא ,סע סייוו ךיא סייוו יוװ ,ןערָאװעגנ טקרעמעב טינ

 ררעווש , םעד ןיא .ןעּפָאקסעלעט עסיורג ןהֶא ןעטכַארטעכ טינ עקאט

 .ןרעדנַא םוצ רענייא טנעהַאנ ןרעטש יירד ןַארַאפ ןענייז "ןָאירַא ןופ



 ץנארק פיליפ

 סעקרעי ןוא ַאלובעניןָאורַא רעד ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא -- ,18 גנונכווצ
 ,עירָאטַאוורעסבָא



 טלעוו-לעמיה יד 06

 ןופ ןעטסלעטימ םעד ןעטכַארטעב ןעמונעג עדַארג ךיא בָאה 1096 ןיא

 ךיא בָאה ןרעטש ןייא טָאטשנָא .ּפַאקסעלעט ןיימ טימ ןרעטש עזעיד

 -ַאה ייז ןופ יירד .(ןעטלעז טינ טפערט סָאד) ףלעווצ ןהעזרעד ןַאד

 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןוא ןרעדנַא םעד רענייא טרהירעגנַא טעמכב ןעב

 םורַא םיור רעד סָאד אז ,ַאלובענ ַא ךרוד טצנַאלגעג ייז ןעבָאה רעיפ
 ."לעמיה ןופ ןעלייהט ערעדנַא יד יו ,רעלעה לעיפ ןהעזעגסיוא טָאה ייז

 -קרעמפיוא רהעז רעשרָאפ עשימַאנַארטסַא עלעיפ ןעבָאה ןַאד טייז

 ףיוא ערעדנַא עלַא טפערטרעביא עכלעוו ,ַאלובענ עזיד טרידוטש םַאז
  -עישרעפ ַא ןיא טצנַאלג ןוא ?עמיה ןופ טפלעה רעכילדראנ רעד
 -לעוו ,ןרעטש ךס א ןענייש אלובענ רעזיד ךרוד .ןעמרָאפ ןופ טייחנעד

 -ָאפ יד טכַארטעב) .,ןעפיוה-ןרעטש ַא טעדליבעג רהיא ןהָא ןעטלָאװ עכ

 .(19 .מונ גנונכייצ ףיוא אלובענ רעזיד ןופ עיפַארנַאט

 -וצ טינ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאנַארטרַא ייווצ ןעבָאה 1864 ןיא

 אלובענ רעזעיד ןופ ןייש םעד רעדנוזעב טרינימַאזקע ,טדערעגנעמַאז

 -יפ עלעה יירד ןהעזרעד ןעבָאה ןוא ּפ ַא ק ס ַא ר ט ק ע פ ס  ַא ךרוד

 -עב עסַאמ עטפַאהלעבענ עזעיד זַא ,ןעזיוועגנָא ןעבָאה עכלעוו ,סעינ

 -ײװ ַא .זַאג ןע דנ ע חי ?נ  ַא ןופ רָאנ ,ןרעטש ןופ טינ טהעטש

 -קעּפס ןיא סעיניל עלעה עזיד ןופ סעיציזָאּפ יד ןעגעוו ;נושרָאּפכָאנ ערעט
 -טנע ַאלובענ עגיזַָאד יד זַא ,הרעשה רעד וצ טרחיפעג טָאה ּפַאקסָארט

 ןעשזָארטיײנ ןוא (ףָאטש-רעסַאו) ןעשזַארדיײה ןעזַאנ יד סנעטסיימ טלַאה
 ,(ףָאטש-קיטש)

 ןעקרעמעב ךיוא ןעק ןעמ עכלעוו ,ַאלובענ ענעטנַאילירב ערעדנא ןַא

 -ָארדנַא, ןָאיצַאלעטסנַאק רעד ןיא ךיז טניפעג ,ןעניוא עטעקַאנ טימ

 ,טכאנ-רעטניוו ַא ןיא ןענעקרעד ךיילג ןעק רעזעל רעד עכלעוו ,"ַאדעמ
 .עטראקךרעטש רעניילק ַא טימ וליפא ןעגרָאזרעפ ךיז לָאז רע ןעוו
 -עב וצ םוא ,עּפורגןרעטש עזעיד ןעטכארטעב לעיפ טינ ףראד ןעמ
 ן{ופ טי נ ןעטרָאד זיא ןייש רעד זַא ,ןעגיוא עטעקַאנ טימ ןעקרעמ
 סייוו ןעמ .טכיל עטײרּפשוצ עסַאמ ַא ןופ רָאנ ,ןרע טש ןייא
 ןעֶמונעגנָא ןייש ןעטּפַאהלעבענ ןעזעיד ןעבָאה עכנַאמ סָאד ,עלעפ ןופ
 -יש-טַאמ ןעניזָאד םעד טכַארטעב ןעמ ןעוו .טעמָאק ַא רַאפ רַאנאז

 -ענ ןימ ַא זיא סָאד זַא ,ןעמ טהעז ,ןעּפָאקסעלעט ךרוד קעלפ ןעדנענ
 -נ ע 5 ג רהעז ַא ןופ ןייש םעד ּפָא טגָאלש עכלעוו ,עסַאמ עטּפַאהלעב
 ַא טימ ןעגנוטכַארטעב .עטימ ןיא ? ע ד נר עק ןע דנע צ



 1 | ץנארק םיליפ

 אלובענ רעזעיד ןופ ןייש רעד זַא ,סולש םוצ ןערהיפ ּפָאקסַארטקעּפס

 רעּפרעק ןעדנעצנעלג א ןופ רָאנ ,ןעזַאנ עדנעהילנ ןופ עדַארג טינ טמוק

 ,םורַאד טנעכער ןעמ .דנַאטשוצ ןעדילַאס ַא ןיא דעדָא ןעניסילפ ַא ןיא

 .ןעפיוה:ןרע טש  ַא טייקכילקריוו רעד ןיא זיא אלובענ עזעיד זַא

 -עט עניטנייה עטסעב ערעזנוא טימ זַא ,טייוו ױזַא זנוא ןופ טנעיל סָאוװ

 יקוליח עלעיפ רהעז .ןעדיישרעטנוא טינ ייז רימ ןענעק ןעּפַאקסעל

 ראפ סָאװ ,םעד חכמ טלעוו רעשימַאנַארטסַא רעד ןיא ןעריטסיזקע תועד
 עפורנךרעטש רעד ןופ ַאלובענ עסיורג יד ןיא סע עסַאמ טראפ ַא

 ,15 .מונ גנונכייצ רעד ףיוא יו ,"ַאדעמַארדנא

 עכלעזַא ןערהירנַא טינ וליפַא ןענעק רימ זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע
 -רעד רימ .ןענַאיסוקסיד עשימָאנַארטסָא עטרתעלעג-ףעיט ןוא עכיוה
 -םיוא ס'רעזעל םעד ןעהיצ וצ לָאמא ךָאנ םוא ,רונ ָאד סע ןענהָאמ

 ןעמַאנַארטסַא יד ךילדנירג ןוא גיטכיזרָאפ יו ,םעד ףיוא טייקמאזקרעמ
 ןַא סעּפע טינ ייז ןעכַאמ לָאמ ןייק .תורעשה ערעייז ןיא וליפא ןענייז
 טנייצ סע ןעו ,לאפ םעד ןיא ןליפַא ,גנוטּפיהעב עטעדנירנעבנוא

 ,תועט ַא טאהעג ןעבָאה ייז זַא ,סיורא רעטעּפש ךיז

 זנוא רעד ןיא ךיז טניפעג ַאלובענ עכילטנעדרארעסיוא ןַא ךָאנ

 ןעמ ןעק ןעגיוא עטעקַאנ טימ רעבָא ."ַאריל , עּפורג-ןרעטש רעטנַאקעב
 א ךרוד רהיא טכַארטעב ןעמ ןעוו .ןעקרעמעב טינ אלובענ עזעיד ןיוש

 -עט רעסיורנ א רעבָא .גניר ַא יו סיוא יז טהעז ,ּפָאקסעלעט םעניילק

 ןיא עסַאמ רענידכעלייק רעזעיד ןופ ןעטימ רעד זַא ,טנייצ ּפָאקסעל

 א ןופ עמרָאפ יד טינ טָאה יז ,ןייש ןעטפאהלעבענ א טימ טליפעננַא

 .ייא ןַא ןופ רָאנ ,גניר

 ןעכילריז םעד ףיוא) "םוראטנעס; ןופ ןָאיצַאלעטסנַאק רעד ןיא

 עלעה רהעז ייווצ טימ סיוא ךיז טנעכייצ עכלעוו ,(בלעוועג-לעמיח

 -יּפאק ןיא ןעזיוועגנָא ןיא סָאד יוװ ,דויטינגַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש

 ,ןרעטש ןעפיוה רעהטרעווסנעקרעמעב רהעז א ךיוא טצנַאלנ ,6 לעט

 ּפיעק רעד ןיא עיפַארנָאטַאפ ַא טיול ,14 .םונ גנונכייצ רעד ףיוא יו טָא

 -ַאנָארטסַא ענידלודעג .(אקירפא-דיז) עירָאטַאװרעפבָא (טַאטשּפָאק)

 םורַא ןעפיוה ןעדנעצנעלנ ןעזעיד ןיא טלהעצעגרעביא ןעבָאה ןעמ

 .ורעטש 0

 ,טרָאס םעד ןופ אלובענ עחטרעווסנעקרעמעב ןוא ענהעש רהעז ַא

 -נָאק רעד ןיא ךיז טניפענ ,5 ַא ר י ּפ ס: ַא ןופ עמרָאפ יד ןעבָאה סָאװ



 טלעוו-לעמיה יד

 -אנעוו סינאק, ןעמָאנ ןעשינייטא? םעד טנַארט עכלעוו ,ןָאיצַאלעטס

 ןיא רעגנַאפנָא ןַא עכלעוו ןוא ,(דנוה ס'רענעי םעד : טניימ) "יסיט

 עטרַאק-ךרעטש א ןופ עפליה רעד טימ ןעקרעמעב ןעק יירעהעז-ןרעטש
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 .ןוא טריפַארגָאטָאפ יוװ ,"ַאדעמָארדנַא , ןופ ַאלובענ יד --- .18 גנונכווצ
 .עירָאטַאוװרעסבַא סעקרעי



 69 - ץנארק ּפיליפ

 "רעב ןעסיורג, םעד ןעשיווצ בלעוועג ןעשילמיח ןופ ?ייהט םעד ןיא
 -ַאטַאפ ַא טלעטשעגרַאפ זיא 15 ננונכייצ רעד ףיוא ."סעטָאַאב , ןוא

 .ַאלובענ-לַאריּפס רעזעיד ןופ דליב רעשיפַארג

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעּפורגןרעטש ןוא סאלובענ יד טשרַאפ ןעמ טייז

 טימ טמיטשעב טצעי זיב סע טָאה ןעמ טייוו יו ןעמרָאפ ענעדעישרעפ

 ."סורָאטנעפ , ןופ ןעפיוה-ןרעטש רעסיורג רעד --- ,14 גנונכווצ

 יסיוא ךיוא ןיוש ןעמ טָאה ,ןעּפָאקסעלעט עסיורג רהעז ןופ עפליה רעד

 רעייז יא ט ר ע ד נ ע ע ג ךיז ןעבָאה ייז ןופ עכנַאמ זַא ,ןענופעג

 רעד ןיא ןעננורעדנע עסיוועג טקרעמעב ןעמ טָאה סרעדנַאזעב .םרָאפ

 -נַאק רעד ןופ ןרעטש ןעלבַאיראוו םעד םורא טלעגניר סָאװ ,אלובענ



 טלעוו-לעמיה יד 0

 עלבַאירַאװ יד רעביא ?עטיּפַאק םעד העז) "סוגרַא, ןָאיצַאלעטס

 + ,(ןרעטש

 רעבָא ,ךדיז ןערעדנע ייז זַא ,ןעמ סייוו סאלובענ עכנַאמ ןעגעוו
 וצ ןוא ןעקרעמעב וצ רעווש זיא סָאד זַא ,רעכַאווש ַאזַא זיא ןייש רעייז
 -עדנע יד ןעמיטשעב וצ ןעמ טכוז דילנהעוועג .וויטיזַאּפ ןעזייוועב

 ִכ

 ,"וטיסַאנעװ סינַאק , עפורגנרעטש רעד ןיא ַאלובענ-לַאריּפס יד --- .18 גנונבווצ

 ערעייז ןעכיילנרעפ ךרוד ןעסַאמ עטפַאהלעבעפ יד ןופ ןעגנור
 -אנָארטסַא עכלעוו ,(ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא) רעדליב עשיפַארגָאטַאפ
 -ָאפ עשילמיה יד) ןעּפָאקסעלעט ךרוד ןעמהענוצבַארא יו ןעסייוו ןעמ

 יז .הנרדמס עכיוה רַאברעדנואוו א טכיירגרעד ךיוא םָאה עיפַארנַאט



 1 ץנארק ּםיליֿפ

 עכלעזַא ןעמהענבָארא טעוװ ןעמ רהעמ סָאוװ .(רעדנואוו ףיוא טוהט

 ערעטעּפש ןיא רעדליב טימ ןעכיילגרעפ ייז ןוא רעדליב עשיפאדנַאטַאפ

 ןעננורעדנע יד ןענעוו ןהעגרעד ןענעק ןעמ טעװ רהעמ ץלַא ,ןערהָאי

 יד ןופ עכנַאמ .סנעפיוה-ךרעטש ןוא סָאלובעג ןופ ןעמרָאפ יד ןיא

 ךָאג ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעמרַאפ עשיטסַאטנַאפ רהעז ןעבָאה סָאלובענ

 - .רעטרעו טימ ןעביירשעב טינ

 ןיא סָאלובענ ןוֿפ ג נו ט י י ר פ ש ר ע פ יד טננאלעבנַא סָאװ
 רעטסניטכיוו ןוא רעטסנידריווקרעמ רעד ייברעד זיא ,םיור-טלעוו םעד

 -ייז ןרע ט ש ואוו ,ןעטרָאד סנעטסיימ ךיז ןעניפענ ייז זַא ,טקַאפ

 םוצ רעטנעהענ סָאװ .להָאצ ןיא ןעט סגינעוו םַָא ןענ

 ,ןרעטש ערעדנוזעב רעטכידענ ןוא רהעמ ץלא ךיז ןעזייוועכ ,געוו-דלימ

 ,להָאצ ןיא רענינעוו ץְלַא ןערעוו ןעסַאמ עטספַאהלעבענ יד דנערהעוו

 עקינַאכעמ רעשילמיח רעד ןיא .לַאפוצ ַא טינ סָאד זיא םיוועג !

 -ַא ה זו מ ןוא טָאה סעלַא .ַאטינ עלעפוצ ענייק טּפיוהרעביא זענייז
 -רעפ-טסבלעז ,ןעשרַאפ ןעמַאנַארטסַא ,ןעכַאזרוא טעמיטשעב | ע ג

 -ןרעטש יד ןופ ,ןרעטש ערעדנוזעב יד ןופ סעיציזַאּפ יד ,ךילדנעטש

 ןהענרעד סעּפע ןענעק וצ םעד ךרוד םוא ,סאלובענ יד ןופ ןוא סנעפיוה
 ןעכילדנענוא םעד ןופ ר ו ט ק ע ט י כ ר ַא ,ןענַאז וצ אז ,יד חכמ

 ,םיור-טלעוו

 רעד טימ סעירָאטַאװרעסבָא ןיא טלעטשעגנעמַאוצ טָאה ןעמ

 עכלעוו ,לעמיה ןופ ןעלייהט יד ןופ ןעטרַאק יד טייקכילטקניּפ רעטסערג

 ןיא רעדָא סנעפיוה-ןרעטש ןיא ,ןרעטש ןיא ךייר סרעדנַאזעב ןענייז

 תורעשה ענעדעישרעפ טכַאמענ ךיוא טָאה ןעמ .,ןעסַאמ עטפַאהלעבענ
 ףיוא סרעּפרעק עשילמיה ןופ ןעננולייהטרעפ עכיילגנוא עכלעזַא ןענעוו

  עזעיד ןופ עטסטיירּפשרעפ ןוא עטסטלע יד .בלעווענ ןעשילמיה םעד
 .םסאלובענ יד זַא ,לעשרעח םאיליוו םָאנַארטסַא םעד ןופ זיא תורעשה
 טימ ךיזו ועדליב סע עכלעוו ןופ ,ןעסַאמ יד סע ןענייז

 ,סרעּפרעק עדנעניישטסבלעז ןענייז עכלעו ,ןרעטש טייצ רע ד
 ,ןוז רעזנוא יו ױזַא טָא

 ןעגעוו הרעשה יד) "עזעטַאּפיהדַאלובענ יד , טפור ןעמ סָאװ סָאד
 ןוא רוטַאנ רעד ןופ עסינמייהעג עטספעיט יד וצ טרעהעג (סָאלובעג
 -נעסיוו-רוטַאנ רעד ןיא תוריקח ןוא ןענַאיצַאלוקעּפס עטסכעה יד וצ



 טלעוו-לעמיה יד | | ףֹפ

 עטרהעלעג יד ןענלָאטכָאנ טינ טייוו יױזַא רעבָא ןענעק ריס ,טפאש

 .קֶלָאפ ן'ראפ ןרעטש רעביא לעכיב ַא ןיא ןעמַאנָארטסא

 .9 לעטיּפַאק

 .ןרעטש עסקיפ ןופ ןעגנונעוועב יד

 יד ולימא -- םיור-טלעוו ןעכילדנענוא םעד ןיא ךיז טגעוועב סעלַא

 עלעציּפ אזַא ,רעּפרעק אזַא ץענרע סע טביג .ךיוא ןרעטש עסקיפ

 טביג ? טרָא ןייא ףיוא ןעביילב גיביוא ןוא רעמיא לָאז סאו ,עירעטַאמ

 | ? ךיז ןעגעוועב ןרעטש עלַא ןעכלעוו םורַא ,רעטנעצ ַא סע
 -טנע טמיטשעב טינ ךָאנ ןעק טפַאשנעסיו עשימַאנַארטסַא יד

 לייוורעד טָאה יז ,ןענַארפ עכילטלעוולַא ךילקריוו עזעיד ףיוא ןערעפ
 -ַארּפ) ןעטנעמירעּפסקע ןוא ןעננוכוזרעטנוא עלעיפ טימ ןעזיוועב זיולב

 ןיא ךיז טניפענ ט 9 עוו-| ר ע ט ש ע צנ ַא ג יד זַא ,(סעב
 -עיש רע פ ץנאג ןיא ננונעוועב רעגידנעטש

 | .ןעננוטכיר ענעד

 ןעּפָאקסעלעט עכַאוװש טימ וליפַא ןוא ןעניוא עטעקַאנ ערעזנוא טימ

 עסקיפ עכלעוו דנעגריא ןופ ןעגנוגעוועב ע נ ע ג י י א יד רימ ןעטלָאװ

 -נַא םוצ רענייא סעיציזַאּפ ערעייז .טקרעמעב טינ לָאמ ןייק ןרעטש
 עסקיפ , ייז ןעמ טפור םוראד .עבלעז יד גידנעטש זנוא ןענייש ןערעד
 ע ד נג ר ע ד נ ַא ו | יד ןופ ייז ןעדעישרעטנוא וצ ,"ןרעטש
 ףיוא ןעגנונעוועב ענענייא ערעייז סָאװ ,ןעטענַאלּפ רעדַָא ן ר ע ט ש

 -עב ןעטייצ עטעסטלע יד ןיא ןיוש ןענייז בלעוועג ןעשילמיה םעד
 .ןערָאװעג טקרעמ

 -ערנַאװ יד ןעניוא עטעקַאנ טימ ןעקרעמעב וצ טכייל ץנַאג זיא סע
 עסקיפ יד ןעשיווצ רהיא טכארטעב ןעמ ןעוו ,טענַאלּפ ַא ןופ ןעגנור

 ןעסקיפ ןעסיוועג ַא דנעבא ןייא ןעקרעמנַא ךיז לָאז ןעמ ןעוו .ןרעטש

 -כארטעב רעהכַאנ ןוא טענַאלּפ ַא ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןרעטש

 ַא ןופ ףיולרעפ ןיא ?עמיה ן'פיוא סעיציזַאּפ עגיטייזנענעג ערעייז ןעט
 -ַאמ וצ ןעלחהעפרעפ טינ ןעמ טעוו ,ןעכָאװ ענינייא ןליפַא ,טייצ רעסיווענ
 קירוצ גנַאל יו טסייוו רעוו ןיוש זיא סָאװ ,גנוקעדטנע עבלעז יד ןעכ
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 טענַאלּפ יד זַא ,ןערעטלע-רוא עדליוו ערעזנוא ןופ ןערָאװעג טכַאמענ

 .ןרעטש ןעסקיפ ןעגיזָאד םעד ןופ ןערע טייוור ע ד ץלַא ךדיז טעוו
 -עב ַא ןופ ןעננורעדנַאװ יד ױזַא ןענלָאפכָאנ ץלַא לָאז ןעמ ןעוו ןוא

 -רעפ טינ ךיוא ןעמ טעוװ ,ןרעטש עסקיפ יד ןעשיווצ טענַאלּפ רעטמיטש

 וצ רהיא טרעױד סע טייצ ? עי פיוו ,ןעניפעגוצסיוא ןעלהעפ

 ,זיירק ןעשילמיה ןעצנַאנ םעד ם ו ר ַא עזייר ַא ןעכַאמ

 יו ,טנעכערענסיוא ןעטייצ עטלַא--יורג ןיא עקַאט ןעמ טָאה ױזַא

 -עו, ,"רוקרעמ, ןעטענַאלּפ יד זיב ,טמ הענ סע טייצ לעיפ

  -כאבָאעב ןעק ןעמ עכלעוו ,"ןרוטַאס , ןוא "רעטיּפוי , ,"סרָאמ , ,"סונ

 עדער יד ןייז רעטעּפש טעוו סע עכלעוו ןופ ןוא ןעניוא עטעקַאנ טימ ןעט

 ,בלעוועג ןעשילמיה ן'פיוא ןעזיירק ערעייז ךרוד ןעכַאמ

 -י א ןעצנעלג וצ טניישעג ןעבָאה ייז -- ןרעטש עסקיפ יד רעבָא

 ,בויא ןעו .בלעווענ ןעשילמיה ןופ טקנוּפ ןעבלעז םעד ףיא ר ע מ

 טָאה רע עכלעוו ,ןרעטש עבלעז יד ףיוא טקוקעג טנייה טלָאװ ,לשמל

 ערעייז ןיא רע טלָאװ ,"ןעטלַאשרעפ , קירוצ רהָאי דנעזיוט עכילטע טימ

 יד .ןעננורעדנע עטסעדנימ יד טקרעמעב טינ סעיציזַאּפ עגיטייזנענעג

 עלא ןוא "ןָאירַא, רעד ,(רוש לזמ) "ןַארַאבעדלַא , רעד ,"ןערַאיעלּפ
 ןיא טנעקעב ךיז ןעבָאה ריס עכלעוו טימ ,ןעּפורנױרעטש ערעדנַא

 יוזַא טקנוּפ ןעגיוא ערעזנוא רַאפ טנייה ןעביילב ,דעלטיּפַאק עגירָאפ

 ןערעטלע-רוא ערעזנוא ראפ יו ,בלעוועג ןעשילמיה םוצ טלעגענעגוצ

 -יוט ןענייש ךיוא ייז ןעלעוו יױזַא ןוא ,קירוצ רהָאי רעדנעזיוט טימ

 | ,טפנוקוצ רעד ןיא ןערהָאי עדנעז

 -ילעד עגיצנוק עכלעזַא טנייה ןיוש ןעבָאה ןעמַאנָארטסַא יד רעבַא
 ַא טושּפ ןיא ןייֵלַא סָאד זַא ,ןעטסעמ וצ ןעטנעמורטסניא עטאקיל

 -סיוא ןענעק לָאז ןעמ זא ,ןעלעטשוצרַאפ ךיז רעווש זיא סע .רעדנואוו

 ;ןעניוא עטעקַאנ טימ ןהעז טינ רָאנ ןעק ןעמ סָאװ סעּפע ןעטסעמ

 .ךַאז עכילנהעוועג ץנאנ יא סָאד זיא טפַאשנעסיװ-רוטַאנ יד רַאפ רעבָא

 . גנוביירשעב ַא טימ רָאנ טינ ןעמהענרעפ טינ ַאד ךיז ןענעק רימ

 גנורהעלקרע ןַא טיס וליפא ןרעדנַאז ,ןעטנעמורטסניא עכלעזַא ןופ

 יייז ייז עכלעוו ףיוא ,ןעננוניישרע עכילריטַאנ ןוא ןעּפיצנירּפ יד ןופ

 רעביא רעכיב עלעיצעּפס ןיא ןעכוז ןעמ ףראד סָאד .טעדנירגעב ןענ

 -ַָאה סָאװ ןעשנעמ רַאפ .ןעטנעמורטסניא עשימַאנַארטסַא ןוא עשיזיפ
 ,ןערהעלקרע וצ רעווש ראנָאז סע זיא ,עירטעמַאעג טנרעלעג טינ ןעב



 יו טלעוו-לעמיה יד 74

 ערעייז ןיא ןעצונעב ןעמָאנַארטסַא יד ס ַא מ ט ר ַא ס ַא רַאפ סָאװ
 רימ ןעוו ,לשמ5 .סרעּפרעק עשילמיה ןופ ןעטייקטייוו יד חכמ ןעגנונבער
 -קיפ רעד זא ,ןענַאז ןוא ךַארּפש עשימָאנַארטסַא יד ןעכיורבעג ןעלָאז

 ןַא טָאה ,"1880 שזדירבמורג , ןעמַאנ םעד טנַארט סָאװ ,ןרעטש רעס

 טעװ ,"ןעדנוקעס 7 ןופ גנוגעוועב ענעגייא,
 .רעזעל ןעכילטינשכרוד םעד ראפ ךילדנעטשרעפנוא ץנאג ןייז סָאד

 זנוא טלָאװ ןעמ ןעוו יוװ ,רָאלק יוזא רעבָא סע זיא םָאנָארטסַא ןַא ראפ

 ליימ להָאצ עטמיטשעב ַא ךרוד טפיול גוצ ןהַאבנעזייא ןא זַא ,ןענָאז

 ,עדנוטש ַא ןיא

 סָאמ עשימָאנָארטסַא יד זַא ,ןעקרעמעב םורָאד זיולב ָאד ןעלעוו רימ
 ןעדנוקעס ,ןעטונימ ,ןעסודַארג ןיא טלייהטוצ , ע ק נג יו  ַא זיא

 טינ טּפיוהרעביא ןעציזעב ריס .עדנוקעס א ןופ ן ע ? יי ה ט ןוא

 ןוא ןעכיירגרעד טינ ןענעק רימ עכלעוו ,ןעכַאז רַאפ סָאמ רעדנַא ןייק
 -ניוו איו ,סנעטייוו רעד ןופ רָאנ ןעהעז רימ עכלעוו

 ןעדליב ןעלהארטש-טכיל יד סָאװ לעקניו רעד :ךילמענ ,? ע ק

 -ייב םעד ןענעוו העז) ןעכַאז ףיוא ןעקוק רימ תעשב גיוא רעזנוא ןיא
 .(8 ענַאל

 ץלא ,זנוא ןופ זיא ךַאז ַא רעטייוו סָאװ זַא ,סייוו רענייא רעדעי

 ץנַאג ? יוזא רעבָא סע זיא םורָאװ .סיוא זנוא ךיז יז טכוד רענעלק

 -ניוו ןע ר ענע 5 ק ַא ןיא ןאד רהיא ןעהעז רימ לייוו ,ךַאפנייא

 טרעוו רעכעה ץְלַא ,ורַאב א וצ ןעמוק רימ רעטנעהענ סָאװ .7 ע ק

 -ע ס ע ר ג  ַא ןיא םהיא ןעהעז רימ טסייה סָאד ,ןעניוא ערעזנוא ןיא רע
 ךיוה ענעגייא יד זַא ,ךָאד ךיז טהעטשרעפ סע ,.ע קניוו ןע ר

 ןופ ןעטערטבָא טינ ןעלָאז רימ טייוו יו ,טינ ךיז טרעדנע גרַאב םעד ןופ

 -ענ יד .םהיא וצ ןעמוקוצ טינ ןעלָאז רימ טנהַאנ יו רעדָא ,םהיא

 -סוא ןע 5 ק ניו ו דךרוד ןעק ןעמ ױזַא יו ,זנוא טנרעל עירטעמָא

 ןעכלעוו וצ ,דנַאטשנעגעג ַא ןופ טייקטייוו יד ןוא סיורג יד ןעטסעמ
 יד טימ ןעטסעמסיוא טינ ןעק ןעמ ןעכלעוו רעדָא ןעמוקוצ טינ ןעק ןעמ }

 .גנעל ןופ ןעסָאמ עבילנתעוועג

 ןעטמיטשעב ןייא ףיוא טהעטש רחיא זַא ,רָאפ רעבָא ךיז טלעטש
 ך יז ט נג עוו ע ב ,טקוק רהיא ןעכלעוו ףיוא גראב רעד רָאנ ,טרָא
 ןעקרעמעב גנוגעוועב עזעיד רחיא טעוװ ןַאד .גנוטכיר רעסיוועג ַא ןיא
 "'יזַאפ ס'גרַאב םעד ןופ ןעגנורע דע יד דרוד רונ
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 ,ןע9קנניוו יד זַא ,רעטרעוװ ערעדנַא טימ טניימ סָאד .ס עי צ
 -טננוטכאבַאעב ןענידנעטש רעייא ןופ ןהעז םהיא טעוו רהיא עכלעוו ןיא

 רעד בוא .ןעטייב ךיז ןעלעוו ,עירָאטַאװרעפבָא רעייא ןופ ,טרָא

 ןיא ןעזייווסיוא ךיז רע טעוו ,ךייא ןופ ןערעטייוורעד ךיז טעוו גראב

 .-רעד ךיז טעוװ רע ביוא ,טרהעקרעפ ןוא ,רענעלק ץלַא ןעניוא ערעייא

 .רעסערג ץלא ןעניוא ערעייא ןיא ןערעוו רע טעוװ ,ךייא וצ ןערעטנהענ

 -עב יד זַא ,ןעסיוו ךיוא ןוא עירטעמַאענ ןענעק ייבדעד טלָאז רחיא ןעוו

 ,ןענָאז רימָאל ,גי ס ע מ לע גע ר ןענייז גרַאב םעד ןופ ןעגנוגעוו

 -ענ ךיוא רהיא טלָאװ ןַאד ,סופ 100 רע טרעדנאוו עדנוקעס עדעי זַא

 רע טייוו יוו ןוא יא רע דיוה יוו ,ןענעכערסיוא טנעק
 | .טייצ רעטמיטשעב א ןיא ךייא ןופ ךיז טניפעג

 ףיוא ךיז טגעוועב גראב א זַא ,ןעלעטשוצרַאפ ךיז טָאטשנָא רָאנ

 ןעטכארטעב ךָאד ריס ןענעק ,גנוטכיר רעסיוועג ַא ןיא דרע רעזנוא

 ןעקרעמעב רימ ןענעק ןעננונעוועב ערעייז סָאװ ,סרעּפרעק עשילמיה יד
 ןופ עפליה רעד טימ ,רעסעכ ךָאנ רעדָא ,ןעניוא עטעקַאנ ערעזנוא טימ

 ןעדנופרע ןענייז עכלעוו ,ןעטנעמורטסניא ערעדנא ןוא ןעּפָאקסעלעט

 .טכַאמעג רעכילטקניּפ ןוא טרעסעכבעגסיוא ץלַא ןערעוו ןוא ןערָאװעג

 ,גיסעמלעגער רהעז ןענייז סרעּפרעק עשילמיה יד ןופ ןעגנוגעוועב יד זַא

 רימ ןעוו ,סעימָאנַארטסַא םוש ןהָא ןעסיוו טוג ץנאג רימ ןענעק סָאד

 רעד וזפ ,הנבל רעד ןופ ןעננוגעוועב יד טכַארטעבנא ןיא זיולב ןעמהענ

 .ןעניוא עטעקַאנ טימ ןחעז ןענעק רימ עכלעוו ,ןעטענַאלּפ יד ןופ ןוא ןוז

 /-וזעב ןעמַאנַארטסַא עכלעוו ,ןעלטימ יד ןופ עפליה רעד טימ טָא

 -סיוא ךיוא ייז ןעבַאה ,לעמיה ן'פיוא ןעננוטסעמ ןעכאמ וצ טצעי ןעצ

 יד .סקיפ טינ ראג ן'תמא רעד ןיא ןענייז ןרעטש עסקיפ זַא ,ןענופעג

 ןליפא ןעקרעמעב טנעקעג טינ לָאמ ןייק סע טלָאװ ןעמ םוראוו ,עכַאזרוא

 ןעניפעג ןרעטש עסקיפ יד סָאװ זיא ,ןעּפַאקסעלעט עכילנהעוועג ךרוד

 רהָאי דנעזיוט ןופ ףיולרעפ ןיא ןליפַא .זנוא ןופ טייוו רעיוהעגנוא ךיז

 -קעּפסער רעייז ןיא גנורעדנע ןַא ןעקרעמעב טנעקעג םיוק ןעמ טלָאװ

 ןעטייקטייוו יד ןענעוו .סעיציזַאּפ עניסעמ-סינטלעהרעפ רעדָא עוויט

 עוו ָאד ,לעטיּפַאק ןערעדנוזעב ַא ןיא ןעדער רימ ןעלעוו ןרעטש יד ןופ

 -ייוו עכלעזַא ןאראפ ןענייז סע זַא ,ןעקרעמעב גידנעהעגייברעפ רימ ןעל

 רימ ןעטלָאװ ,ןעדנואוושרעפ גנולצולּפ ןעטלָאװ ייז ןעוו סָאװ ,ןרעטש עט



 טלעוו-לעמיה יד 76

 "נהעצ ןיא ןליּפַא ןוא רעדנעזיוט ןיא ןעקרעמעב טנעקעג עטשרע סָאד
 ױזַא ןענייז ןרעטש יד ןופ עטסיימ יד .םורַא ןערהָאי רעדנעזיוט עניל

 ןעטנעמורטסניא עשימָאנַארטסַא עטסעב יד טימ סָאד ,זנוא ןופ טייוו |

 , .ןעטסעמסיוא טינ רָאג סָאד ןעמ ןעק

 לענש יװ ,ןרעטש עטייוו עכלעזַא ןופ ןעננונעוועב ענעגייא יד ,ןונ

 -סיוא זנוא ךיז ןעזוומ ,טייקכילקריוו רעד ןיא ןעמוקרַאפ טינ לָאז סָאד

 רנעריטסיזקע טינ יװ ױזַא סעירָאטַאװרעסבָא ערעזנוא ןיא ןעטכוד

 טקרעמעב ןעמ ןעוו ,רעבָא רַאפרעד .בלעוועגנ ןעשילמיה םעד ףיוא

 זַא ,ןעטנעמורטסניא עשימָאנַארטסַא עטסעב יד ןופ עפליה רעד טימ

 א ןוֿפ ףיולרעפ ןיא עיציזָאּפ ןייז טרעדנעענ טָאה ןרעטש רעסיוועג ַא

 רעד ןיא זַא ,סע טעטיידעב ,עדנוקעס א ןופ ?ייהט ַא ףיוא זיולב רהָאי

 -עיד ןיא טָאה רע זַא ןוא עלענש א רהעז גנונעוועב ןייז זיא טייקכילקריוו

 .ןעליימ ןענָאיל י מ טזיירעגכרוד טייצ רעז

 ץפיוא עדנוקעס ַא ןופ ?לעטרעדנוח א ןופ ?עקניוו רעשיטּפָא ןַא

 ןעלקניוו עכלעזַא .עקערטש ערייהעגנוא ןא רַאפ טלעטש בלעוועג-?עמיה

 .ןעריישרעטנוא טינ ןעּפָאקסעלעט עסיורג טימ וליפא ןעמ ןעק

 טניימ סע סָאװ ,ףירגעב ַא סעּפע ןעבָאה לָאז רעזעל רעד םוא
 לע ,עימָאנַארטסַא רעד ןיא "עדנוקעס ַא ןופ לעקניוו , ַא סנױזַא

 ןָאירַאמַאלפ לימַאק ןופ ?עיּפשיײיב ןעדנעגלַאפ ןעבעגרעביא ַאד ךדיא
 | : עימָאנַארטסַא רערעלוּפָאּפ ןייז ןיא

 טונימ 581 ןופ לעקניוו ַא ןיא ררע רעד ףיוא רימ ןעהעז הנבל יד

 ןייא ףיוא ּפָאקסעלעט ַא ןעלעטשנָא טלָאז רהיא ןעוו .ןעדנוקעס 8 ןוא
 א ףיוא ּפָאקסעלעט םעד ןעוועריק רעהכַאנ ןוא הנבל רעד ןופ גערב

 יד) רעטעמאיד רהיא ףיוא הנבל רעד ןופ גערב ןערעדנַא םוצ ףיורש

 רעד זַא ,ןעניפעג רהיא טעוװ ,(זיירק רתיא ןופ רעטנעצ םעד ךרוד עיניק

 זיא ,ּפָאקסעלעט ןופ ןעהערד ןעזעיד ייב ךיז טעדליב סאוו ,לעקניוו
 ררע רעד ןופ טקנוּפ ןעכלעוו ףוא ,רע ב?לעז רעד גידנעטש

 רעטסערג רעד טימ ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא .ןעניפעג טינ ךיז ןעלָאז רימ

 ןופ טייקסירג ע ר א ב נ י י ש עזעיד ןעטסָאמעגסיוא טייקניאיונעג

 יז ןוא ,"קסיד , :טרָאװ ןייא טימ סע טפור ןעמ יו רעדָא ,זיירק-חנבל

 טמהענרעפ (רעסעמכרוד) רעטעמַאיד ןייז זא ,טלעטשעגטסעפ ןעבָאה

 5ע ק ניוו ַא וצ טעדנַאּפסערַאק סָאװ ,זיירק ַא ןופ ?ייהט ַאזַא זיולב
 .ןעדנוקעס 8 ןוא טונימ 81 ןוּפ
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 .ַא זיא רַארג ַא ןוא ,דָארנ ַא ןופ ?ייהט לעט00 ַא זיא טונימ ַא ,ןונ

 ?ייהט לעט600 א זיא רעדיוו עדנוקעס ַא ,זיירק ַא ןופ ?ייהט לעט0

 רעטעמַאיד ס'הנבל רעד ןופ ןעדנוקעס 8 ןוא טונימ 81 יד .טונימ א ןופ

 -ָאטַאװרעסבָא ןיא סיוא טניפעג ןעמ ןעוו .ןעדנוקעס 1808 ָאזלא ןענייו

 לעקניוו , ַא זיולב טעדליב ןרעטש ַא ןופ גנוגעוועב ענעגייא יד זַא ,סעיר

 עזעיד זַא ,סע טניימ ,רהָאי א ןופ ףיולרעפ ןיא "עדנוקעס ןייא ןופ

 רעט1808 ַא זיולב זיא ןרעטש ןעזעיד ןופ עיציזַאּפ רעד ןיא גנורעדנע

 ערעדנַא טימ .הנבל רעד ןופ רעטעמַאיד ןעראבנייש םעד ןופ לייחט
 ףיוא עזייר ַא ןעכַאמכרוד לָאז ןרעטש אזַא םוא זַא ,סע טניימ רעטרעוו

 -נייש רעד טמהענרעפ סע ?עיפיוו ,לעיפ ױזַא בלעווענ ןעשילמיה םעד

 .רהָאי 1808 עצנַאנ ןערעיודעג סע ףרַאד ,הנבל רעד ןופ רעטעמַאיד רערַאב

 רעד ןיא סעיציזַאּפ ערעייז טינ ןרעדנע ןרעטש עטסיימ יד רעבָא יו ױזַא

 -רעפטסבלעז סע זיא ָאז ,עדנוקעס ןייא ףיוא וליפַא רהָאי ַא ןופ טייצ

 טקנוּפ ןעבלעז םעד ףיוא סיוא זנוא ךיז ןעטכוד ייז םוראוו ,ךילדנעטש

 ןעגנונכער ענינייא ןוא ןעטייהלעצנייא) בלעוועג ןעשילמיה םעד ןופ

 .(8 ענַאלייב רעד ןיא ןעניפעג רעזעל רעד טעוװ ןעלקניוו ןעגעוו

 ױזַא) "1850 שזדירבמורג , ןרעטש רעטנהָאמרעדנעביױא רעד טָא

 םָאנַארטסַא םעד ןופ גָאלַאטַאק-רעטש םעד ןיא ?ייוו ,םהיא ןעמ טפור

 טנעכייצ (1880 רעמונ םעד רעטנוא ןעבירשרעפ רע זןיא שזדירבמורג

 רעד ןיא ןרעטש ערעדנַא עלַא טפערטרעביא רע סָאװ ,טימרעד סיוא דיז

 -סיוא טָאה ןעמ .ןעגנוגגעועב ענעגייא ענייזןופ טייק?ענש

 ַא ןיא ןעדנוקעס 7 עצנַאנ ףיוא עיציזַאּפ ןייז טרעדנע רע זַא ןעטסָאמעג

 ן'םיוא עיציזַאּפ ןייז ןרעדנע טעוװ רע זיב זַא ,טניימ סָאד .טייצ רהָאי

 רעטעמַאיד ןעראבנייש םעד ןופ ןעדנוקעס 1808 יד יוװ ,לעיפ ױזַא ?עמיה

 -עננוא רעדָא ,7 ףיוא טלייהטוצ 1808 יו ןערעיוד סע טעוװ ,הנבל רעד ןופ
 ןזיירק ןעצנַאנ םעד ןעכַאמכרוד ןענעק טעוװ רע זיב ןוא ,רהָאי 267 רהעפ

 "ו ' | ו צ רהעפעגנוא זיא סָאד .רעטעמ 1000 זיא רעטעמָאליק ַא (*
 ןעזעיד ןיא .; . עשינַאקירעמַא ךיוא ןוא עשילגנע ןַא ןופ לע ט י ר ד
 ןוא ןעסָאמ ןופ םעטסוס עשירטעמ וד ןעכוורבעג סנעטסיומ רימ ןעלעוו ךוב
 -וליווצ עטסיומ יד ןיא ןערָאװעג טרהיפעגנויא ןיוש ויא עכלעוו ,ןעגָאװ
 עכילטפַאשנעסיוװ ןיא טכיורבעג ךילנהעוועג טרעוו עכלעוו ןוא רעדנעל עטריז

 יד ןעזעלכרוד לָאז ,םעטסיס רעועיד טימ ןענעקעב ךיז ליוו סע רעוו ,רעכוב
 ,ב עגַאלייב



 טלעוו-?עמיה יד / "פ

 טעוו ,רהָאי ַא ןופ ףיולרעפ ןיא ןוז יד סע ןעהעז רימ יו ,לעמיה ן'פיוא

 .רהָאי 185,000 ןופ רעגינעוו טינ ןעמהענ סע

 םעד ןופ גנוגעוועב ענענייא יד רעבָא זיא טייקכילקריוו רעד ןיא

 -ימ 98 ךרֹוד רע טרעדנַאװ גָאט ַא ןיא זַא ,לענש ױזַא ןרעטש ןעגיזָאד

 .טנעכערענסיוא סע ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא יו ,(* רעטעמַאליק ןָאיל

 רעד ןופ טייקלענש רעד ראפ רעסערג לָאמ 10 טייקלענש ַא יא סָאד
 ךילגעט טרעדנאוו דרע יד) ןוז רעד םורַא ךיז ןעהערד רהיא ןיא דרע

 ,(רעטעמָאליק ןָאילימ בלַאה ַא ןוא ייווצ רעביא
 ןעגנונעוועב יד ןופ ןעננוטסעמ ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עבלעזא ךרוד

 -לעוו ,ןוז רעזנוא זַא ,ןענופענסיוא ךיוא ןעמ טָאה ןרעטש עסקיפ ןופ

 עלעיפ טימ ךיילגרעפ ןיא ןרעטש רעניילק ץנַאג ַא ךילטנענייא זיא עכ

 רע סיווענ א ןיא ךיוא ךיז טנעווע ב ,ערעדנַא

 ,סרעטיילגעב ערהיא עֶלַא ךילריטַאנ גידנעּפעלשטימ ,ג נו ט כי ר
 .ןעטעמַאק ירד ןוא ןעטענַאלּפ עלַא

 .10 לעטיּפאק

 .ןוז רעד ןופ גנוגעוועב עיתמא יד
 טימ ןעקרעמעב וצ ןעגנאפעגנַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאנַארטסַא יד

 ,ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ עיונעג ןוא עניצנוק רהעז ןופ עפליה רעד
 ןעמ יוװ ,טרָא ןייא ףיוא רעמיא טינ ןעביילב ןרעטש עסקיפ יד ךיוא זַא
 סעיציזַאּפ ערעייז ןערעדנע רָאנ ,טביולנעג רעהירפ גידנעטש סע טָאה
 ןיא ןערָאװעגנ ןעבעגעגרעביא זיא סָאד .יװ ,בלעוועג ןעשילמיה ן'פיוא
 עפעיט רהעז עסיוועג ייברעד טלעטשעג ךיז ןעבָאה ,לעטיּפַאק ןעגיראפ
 -ערד ןרעטש עסקיפ יד ביוא ,ןענַארפ יד לעיצעּפס ,ןעגַארפ ערעווש ןוא
 ןעננונעוועב ערעייז בוא וא ר ע ט נע צ ןיי א  םורַא דיז ןעה
 א ןיא ךיז טגָארט ןוז רעזנוא סָאװ ,םעד בעילוצ ערַאבנייש רָאנ ןענייז
 ,גנוטכיר רעסיוועג

 ןופ ןעננוגעוועב עטקרעמעב יד ביוא זַא ,ךָאד ךיז טהעטשערפ סע
 -וי ס ע מס 5 ע ג ע ר עסיוועג ַא טגייצעג ןעטלָאװ ןרעטש עסקיפ
 ףעסילש טגעמעג ןופרעד ןעמ טלָאװ .ןעגנוטכיר ערעיײז יא ט יי ק
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 ןעכלעו טימ ,טקנוּפ א םיור:טלעוו ןיא ןַארַאפ זיא ץענרע ןַא

 עקַאט ךיז ןעטלָאװ ןרעטש יד ןעוו .תוכייש עסיוועג ַא ןעבָאה ייז
 -ַאנָארטסַא ןעטלָאװ ,רעטנעצ ןייא םורא ןעזיירק עסיוועג ןיא ןעגיוצעג

 ךרוד ןוא ןעגנוטכַאבָאעב ערעייז ךרוד ןענופעגסיוא רעכיז סָאד ןעמ

 .ןעננונעוועב עכלעזַא ןופ ןעגנוטסעמ

 טינ ננאהנעמאזוצ ןוא טייקניסעמלענער םוש ןייק רעבָא טָאה ןעמ

 א ןיא ךיז טגָארט ןרעטש רעדעי .ןעגנוגעוועב עזעיד ןיא ןענופעג
 טייוו יו ,ןרעטש ערעדנַא יר ןופ גינעהבאנוא ץנאנ ,ננוטכיר רעדנוז

 רעד ףיוא סעירָאטַאװרעסבָא ערעזנוא ןופ ןעקרעמעב סע ןענעק רימ

 ננונ ד רָא נו א ע ט ס ע ר ג יד עדַארג זַא ,טנייש סע .דרע

 ךיז טגָארט רענייא ;טלעװ-ןרעטש רעד ןופ ןעגנוטכיר יד ןיא טשרעה

 .ןעגנוטכיר עטרהעקרעפ ץנַאנ ןיא טפָא ,רעהַא רערעדנַא רעד ןוא ןיהַא

 ט י נ טבינ סע זַא ,ןעסילש טזומענ ןוא ןעסַאלשעג םוראד טָאה ןעמ

 טלעוו רעד יא טקנופילארטנעצ רעניימעגנלַא ןייק
 -לענש יר ךיוא .ןעננוטכיר ענעדעישרעפ ןיא ךיז טנעוועב סעלַא זַא ןוא

 ,ענעדעישרעפ ץנַאג ןענייז ,ךיז ןענעוועב ןרעטש יד עכלעוו טימ ,ןעטייק

 סיורא ןעמור עכלעוו ,ןעכאזרוא יד זַא ,סולש םוצ רעדיוו טרהיפ סע סאו

 .ןרעטש ןעדעי רַאפ ענ ע ד עיש ר ע פ ןענייז ,ןעגנונעוועב עזעיר

 ביוטש יו סעּפע םיור-טלעוו םעד ןיא םורַא ךיז ןעגָארט ןרעטש יד,
 רערעוּפָאּפ ןייז ןיא ןָאירַאמַאלּפ טביירש -- ,"ןענעוו ערעזנוא ףיוא

 ןופ סינטנעק יד .שַאמ-שימ רעניבייא ןַא ןיא סָאד , .עימַאנַארטסַא

 ּפָארא ּפָאק ן'טימס רעביא טרהעק ןרעטש ןופ ןעננונעוועב ענעגייא יד

 יד ןופ טייקכילגעוועבנוא יד ןענעוו עפירנעב עכילנהעוועג ערעזנוא
 םעד ןיא ןעננוטכיר ײלרעלַא ןיא ןעבירטעג ןערעוו ןרעטש יד .,ןעלמיה

 יובעג רעצנַאג רעד ,טלעוו-ןרעטש יד ןוא ,םיור-טלעוו ןעכילדנענוא
 -נע ,םילוגלג) ןעזָאפרַאמַאטעמ .עניבייא דרוד טכַאמ ,סָאמסָאק םעד ןופ

 ."דרע רעזנוא יו ױזַא ,(ןעננורעד

 ןופ ןעננוגעװעב ע נע ט ס ַא מ ע ג ס יו א ןיוש יד טול
 -סיוא ןעמַאנַארטסַא ןעבָאה ,ןענָאיצַאלעטסנָאק ענעדעישרעפ ןיא ןרעטש
 ןרעטש עבלעז יד ױזַא יו ,ןעטראק ףיוא טנעכייצרעפ ןוא טנעכערעג
 ןערהַאו עדנעזיוט עטרעדנוח ןוא עגילדנהעצ ןיא טריּפורג ןייז ןעלעוו
 דרע רעד ףיוא "ןענידניז , ךָאנ ןעלעוו ןעשנעמ ביוא ,לשמל .םורא
 םעד ןופ ןרעטש 7 יד ןהעז רָאג ייז ןעלעוו ,םורַא רהָאי דנעזיוט 0 ןיאי
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 -יוט 80 טימ .,לעננעלש ןעגנַאל ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא "רעב ןעסיורג,

 עבלעז יד ןעבָאה ,ןעמַאנַארטסַא עבלעז יד ןערהעפקרע ,קירוצ רהָאי דנעז
 ןופ סעיציזַאּפ עניטייזנעגענ יד .ץ י י ר ק א יװ ןהעזענסיוא ןרעטש

 טינ סע ןענעק רימ רָאנ ,ג יי ד נ ע ט ש ךיז ןעטייב ןרעטש עזעיד

 | .ןעניוא עטעקַאנ ערעזנוא טימ ןעקרעמעב

 יד ןופ ןעננונעוועב ענענייא יד ןופ שַאמ-שימ ןעזעיד ןיא רעבָא

 ןערע טייוור ע וצ ןענייש ייז זַא ,טקרעמעב ךָאד ןעמ טָאה ןרעטש

 -נָאק רעד ןיא ךיז טניפעג רעכלעו ,ט קנופ ןייא ןופ ךיז

 -סיוא ףיילג ןעמ ןעק עּפורג-ךןרעטש עזעיד) "סעלוקרעה ,, ןָאיצַאלעטס

 ץפיוא עיציזַאּפ רהיא .עטרַאקיןרעטש ַא ןופ עפליה רעד טימ ןעניפעג

 ןוא "ַאריל, ןענַאיצַאלעטסנַאק יד ןעשיווצ ןזיא בלעוועג ןעשילמיה
 -ַאֹפ ןיא טנעקעב ךיז ןעבָאה רימ עכלעוו טימ ,"סילַאערָאב ַאנָארַאק,

 ַא סיורא ןיוש ךיז טנייצ גנוטכיר רעזעיד ןיא טָא .(ךעלטיּפאק עגיר

 .טייקגיסעמלעגע ר עסיוועגנ

 זא ,ןעזייוועב ןעמַאנַארטסַא עלעיפ ?ןעטיידעב סע לֶאז סָאװ
 גננונעוועב רע נע ניי א רעד טימ ןָאהט וצ רָאנ טָאה סָאד

 ןעננוטכאבָאעב עשימָאנַארטסַא רהעמ סָאװ .ןוז רעזנוא ןופ

 -ןרעטש רעד וצ :ךילמענ ,גנוטכיר רעזעיד ןיא טכַאמעג טָאה ןעמ
 זַא ,גנונייצרעביא יד ןערָאװעג זיא רעטסעפ ץֵלַא ,"סעלוקרעה , עּפורג

 ןעננונעװעב ע ר א ב נ י י ש רונ סָאד ןענייז לַאפ ןעגיזָאד םעד ןיא

 רעד ֹוצ גנוטכיר רעטצעזעגנענענ ַא ןיא ןרעטש יד ןופ

 ,ןוז רעזנוא ןופ גנונעוועב רענענייא

 ןרעטש ענילהעצנוא יד ןופ רענייא יו רהעמ טינ ךָאד זיא ןוז יד

 .-עב ענעגייא ערהיא ךיוא יז טָאה ןרעטש ַא סלַא .םיור-טלעוו םעד ןיא
 ךימ ןענעק ןעננוגעוועב עזעיד .עלעער ראנ ,עראבנייש טינ ,ןעגנוגעוו

 ייברעד ךָאד ןערעוו רימ לייוו ,דרע רעזנוא ףיוא ןעקרעמעב טינ רעבָא

 רעזנוא ןופ ןעננוגעוװעב יד טימ יו זיא סָאד .טפעלש עג טימ

 פייוו ,ןעלהיפ טינ ןוא ןהעז טינ רימ ןענעק ןעגנוגעוועב עכלעזַא .דרע

 רעד טימ ןעטמַאזוצ טנעמאמ ןעדעי ןיא ךָאד ריז ןענעוועב רימ

 ,.ר ר ע

 זיא טסבלעז דדע יד זַא ,טביולנענ נידנעטש סע ןעמ טָאה םורַאד
 -נעצ ַא םורַא יו ,רהיא םורַא ךיז טהערד ץלַא זַא ןוא ךילגעוועבנוא
 ,ןעגנוטכַארטעב עכילדנירג ףיוא ךיז גידנעציטש ,לכש רעד זיב ,רעט
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 -"עוועב עכילגעט יד זַא ,טרהעקרעפ טקנוּפ זיא סָאד זא ,ןעזיוועב טָאה

 -נ יי ש ןיולב ןענייז דרע רעד םורַא ?עמיה ןעצנַאנ םעד ןופ ןעגנוג

 םורַא גידנעטש ךיז טהערד דרע יד זַא ,ןעסייוו רימ ןעוו טנייה .ע ר ַא ב

 ערהיא ןעקרעמעב ךיוא רימ ןענעק ,ןוז רעד םורַא דיוא ןוא טסבלעז ךיז
 ןעגנורעדנע ער א בניי ש יד ךרוד ןעגנוגעוועב ענעגייא
 ללכב ןרעטש ןופ ןוא ןעטענַאלּפ יד ןופ ,ןוז רעד ןופ סעיציזָאּפ יד ןיא

 .לעמיה ן'פיוא

 םוא ,ןענרעל טינ עימַאנַארטסַא ןייק רָאנ דילטנענייא ףרַאד ןעמ

 ,גנוטכיר רעסיוועג ַא ןיא ךיז טהערד דרע יד דלאב יוװ זַא ,ןהעטשרעפ וצ

 -עוועב ַא יו ,ןהעזסיוא לעמיה םעד ףיוא רהיא םורַא סעלא זו מ

 ,טקנופ זיא סָאד .גנוט כיר רעטצעזעננעגעג  ַא ןיא גנוג

 ןיא ןעציז רימ תעשב .נוצ-ןהַאבנעזייא ןַא ףיוא ןערהָאפ רימ ןעוו יו

 -דנַאל יד ןופ ןעגנוגעוועב יד זא ,טוג ץנַאג רימ ןעסייוו ,ןָאגאוו ַא

 רימ ןעוו רעבָא ,עראבנייש ןיולב ןענייז געוו רעזנוא ףיוא ןעטפאש

 סָאװ ,םעד ףיוא זיולב ןעזָאלרעּפ ךיז ןוא טָאהעג טינ לכש ןייק ןעטלָאװ

 זַא ,ןעמונעגנַא עקַאט רימ ןעטלָאװ ,ןעגיוא ערעזנוא טימ ןעהעז רימ

 טפיול געוו רעזנוא ףיוא סעֶלַא זַא ,ןעגנוגעוועב עכילקריוו ןענייז סָאד

 ' .טעדניוושרעפ ןוא זנוא ייברעפ

 ןעניוא עטעקַאנ ערעזנוא טימ ןעהעז טנעקעגנ ןעטלָאװ רימ ןעוו ,ןונ

 גנַאל ןיוש רימ ןעטלאװ ,ןעּפַאקסעלעט טימ ןעהעז ןעמַאנַארטסַא סָאװ
 -עב ןייא ןיא ן ר ע ט ש י ד ןופ ןעגנוגעוועב יד זַא ,ןענופענסיוא

 -נ | א וצ תוכייש עסיוועג ַא ןעבָאה לעמיה ן'פיוא גנוטכיר רעטמיטש

 גנוגעוועב ענעגייא יד טקרעמעב זיולב טלָאװ ןעמ ןעו .ןוז רעז
 ,טמיטשעב ןעגָאז טנעקענ טינ ןעמ טלָאװ ,ןרעטש ןעניצנייא ןייא ןופ

 ,ןיילַא עקַאט ךיז טגעוועב ןרעטש רעזעיד סָאװ ,ןופרעד טמוק סָאד זַא

 א ןיא ךיז טנַארט ןוז יד ?ייוו ,ױזַא רָאנ זנוא טנייש סָאד זא רעדָא
 . א ןַא ,ןענופענסיוא טָאה ןעמ רעבָא ןעוו .גנוטכיר רעטצעזעגנעגעג
 -ע יש ר ע פ ןיא עקַאט םורַא ךיז ןענַארט ןרעטש ?הָאצ עסיורג ץנַאג

 ךָאד ךיז ייז ןענעוועב טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ןעגנוטכיר ע נ ע ד
 -עג ןעמ טָאה ןַאד ,גננוט כיר רע סיױוענ ןיי א ןיא עלַא

 רעטמיטשעב ןייא ןיא ערעייז ננונעוועב יד טָא זַא ,ןעסילש טזומ
 ןיא ךיז טנעועב ןוז ר עז נו א סָאװ ,ןופרעד רָאנ טמוק גנוטכיר
 ,גנוטכיר רעטצעזעגנעגעג ַא
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 -ַארטסַא רעסיורג רעד .טייקכילקריוו רעד ןיא עקאט סע זיא ױזַא

 ןעגנושרָאפכָאנ עכילדנירג טכאמעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,לעשרעה םָאנ

 -רעפ ןיא ןרעטש עסקיפ ןופ ןעננוגעוועב ענידנעטשטסכלעז יד ןעגעוו

 זַא ,טמיטשעב טָאה ,בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא ןעלייהט ענעדעיש

 "סעלוקרעה ,, עּפורג-ןרעטש רעד ןופ געוו ַא ףיוא ע 5 א ךיז ןעגָארט ייז
 הע טָאה ןופרעד .דיז ןיא "סוגרַא, עּפורג-רעטש רעד וצ דרָאנ ןיא
 ף ע ט ר ה ע ק ר ע פ  ַא ןיא ןעגַארט ךיז זומ ןוז רעזנוא זַא ,ןעסָאלשעג

 -וקרעה, םוצ "סוג רַא , ןופ געוו םעד ףיוא ; ךילמענ ,גנוטכיר

 טימ טניטעטשעב סע ןעבָאה םהיא ךָאנ ןעמַאנַארטסַא עלַא .* ס ע ?
 | ,ןעגנונכער ןוא ןעגנוטכַאבָאעב ערעטייוו

 טהעטש ןוז רעזנוא זַא ,ןעננאגרעד סע ןעמ זיא ןפוא ןעזעיד ףיוא טָא

 גידנעטש ,ןעגָאז וצ אז ,ט 9 ַא פ יז רָאנ ,טרָא ןייא ףיוא טינ ךיוא
 -נָאק רעד ןיא ט ק נו פ ןעסיוועג ַא וצ ; ךילמענ ,גנוטכיר ןייא ןיא

 -עב יד ןופ גנושרָאפכָאנ עכילדנירנ ַא ןהָא ."סעלוקרעה , ןָאיצַאלעטס

 -ענסיוא טינ לָאמ ןייק סע רימ ןעטלָאוװ ןרעטש עסקיפ ןופ ןעגנוגעוו

 -עב ןייא ןיא ןרעטש עלַא ןופ ןעננונעועב ער ַא ב ניי ש יד .ןענופ

 -עוועב רענע ניי א רעד ףיוא ןא ןעזייוו גננוטכיר רעטמיטש

 םעד טינ טצעי ןעמ טָאה טקַאפ םעד ןיא .ןוז רעזנוא ןופ ג נו ג

 ,טלעוו רעשימָאנָארטסַא רעד ןיא לעפייווצ ןעטסעדנימ

 / ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרעטש עלַא ןופ ןעגנוגעוועב ערַאבנייש יד = |
 ןעבָאה "סוגרַא , עּפורגרעטש רעד וצ "סעלוקרעה, עּפורג-רעטש רעד

 -עב ןיא ןעגנונעוועב ענענייא ערעייז טימ ןַאט וצ טינ רָאנ ךילריטַאנ

 זיא סע סיורג יו ןעטסעמסיוא לי ןעמ ןעוו .,ןעגנוטכיר עטמיטש

 ןייז טייז א ןָא ןעזָאל ןעמ ףרַאד ,ןרעטש ַא ןופ גנוגעוועב ענענייא יד

 -ענ ןעביוא יו ,טַאטלוזער רעד זיא עכלעוו ,ננוגעוװעב ער ַאבנייש
 | .ןוז רעזנוא ןופ גנוגעוועב רעד ןופ ,טנַאז

 סאד .ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעגנוגעוועב יד טימ ךיוא ןעמ טוהט ינזא
 רעד םורַא זיירק ַא טכַאמ "סרַאמ , רעד יו ,לשמל ,ןעהעז רימ סָאװ
 ע נ י י ז טימ ןָאט וצ'טינ רָאנ טָאה סָאד ,ןעדנוטש 24 עלַא דרע
 רעזעיד ןופ גנַאגרעטנוא ןוא גנאגפיוא רעד .ןעגנוגעוועב עכילקריוו
 דרע רעד ןופ גנוגעוועב רעכילקריוו רעד ןופ טַאטלוזער רעד זיא טענַאלּפ
 ןעגנונעועב ע נ ע ג יי א יד .תעל תעמ ַא ןיא טסבלעז ךיז םורַא
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 ףיוא ןיירק ןייז טכַאמ רע זַא ,עכלעזַא רָאנ ןענייז "סרַאמ , םעד ןופ

 .טייצ רהַאי ייווצ רהע פענ נו א ןיא לעמיח םעד

 טביוה רעדָא טלַאפ יז ; .גנוגעוועב ענעגייא רהיא טָאה ןוז יד ,ָאזלא
 ןייק ןוא ןעטנוא ןייק ָאטינ זיא םיור-טלעוו ןעכילדנענוא םעד ןיא) דיז

 סע טאה ןעמ טייוו יו .ננוטכיר ר ע ט מיי ט ש ע ב  ַא ןיא (ןעביוא

 א ןיא גנונעוועב עזעיד ךיז טהיצ ,ןעניפענסיוא טצעי ןיב טנעקעג
 -רעה, ןָאיצַאלעטסנַאק רעד ןיא טקנופ אוצ עיניפ רע כיילג

 רעייהעגנוא ַאזַא ןיא טגעיל געוו רהיא זא ,ןייז ןעק סע רָאנ ,"םעלוק
 עכיילנ ַא זיא סע זא ,זנוא ךיז טכוד סע סָאד ,ז י י ר ק ןעסיורג
 ןעטסָאמענסיוא טינ ךָאנ זיא ןוז רעד ןופ גנוגעוועב עניזַאד יד .עיניל
 יז זא ,סייוו ןעמ רָאנ ,טייקגיאיונעג רעשימַאנַארטסַא טימ ןערָאװעג
 .עלענש רעייהעגנוא ןַא זיא

 ןוא ןעטענַאלּפ עלַא טימ ןעמאזוצ ןוז יד דיז טנַארט עדנוקעס ערעי
 סָאוו .ןעליימ עדנעזיוט דרע רעד ףיוא זנוא טימ ןעמַאזוצ ,ןעטעמַאק
 ,ןענַאז וצ ָאז ,לָאמַא רימ ןעלעוו ואוו 4 ןופרעד ףוס רעד ןייז טעוו
 ? ןערהעק קירוצ טינ ראנ ןוא ןענארט יוזא ץלא ךיז יז טעו ?ןעדנאל
 רעדנַא ןַא טימ נעו ן'פיוא ןעסיוטשנעמאזוצ טינ לָאמ ןייק ךיז יז טעוו
 ? טינ עשידָאירעּפ ןייק רָאנ ןעננונעוועב ערהיא ןעד ןענייז 4 ןרעטש
 ןרעטש רעדנַא ןַא ןופ .סולפנייא םעד רעטנוא טינ רָאג ךיז יז טניפעג
 רעד ןיא עדַארנ רהיא סע טביירט סָאװ ןוא ? ןרעטש עּפורג ַא ןופ רעדָא
 ? "םעלוקרעה , םוצ גנוטכיר

 טפַאשנעסיװ עשימָאנַארטסַא יד זנוא טיג ןעגַארפ עזעיד ףיוא
 ןיא ָאד ןעבעוש רימ .טינ טראװטנַא עטמיטשעב ןייק גיפיולראפ
 ,טלעוו רעשיטסאטנאפ א ןיא יו סעּפע ,םייהלעקנוד

 רעבָא ךיז רימ ןעפרַאד ןרעטש ערעדנַא טימ םיוטשנעמאזוצ א רַאפ

 ךָאנ טלַאה סע זא ,זנוא ןערעכיזרעפ ןעמָאנַארטסַא יד .ןעקערש טינ
 טא .ןעפערט טינ לָאמ ןייק ראגַאז ןעק סָאד זַא ןוא ןופרעד טייוו ץנַאג
 ,זנוא ייז ןעגיהורעב ,ןייז טינ לָאז ןוז רעד ןופ גנונעוועב יד לענש יו
 טרעטנהענרעד יז עכלעוווצ ,ןרעטש יד ןופ טייוו ױזַא רעבָא דיז יז טגיפעג
 ,ןערהַאי ןענַאילימ לעיפיוו סייוו רעוו רעביאראפ ןעלעוו סע זַא ,ץלַא ךיז
 ַא ןעכַאמ לָאז סָאד זַא ,םכילע-םולש ַאזַא ןעגנַאלרעד ייז טעװ יז זיב
 רשפא ,סייוו רעוו ,טנייה .טלעוו-ךענוז עניטנייה רעזנוא ןופ ףוס
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 רעבלעז רעד ןיא ךיוא געוו רהיא ףיוא ןרעטש עטסקענ יד ריז ןעהיצ
 ? ננוטכיר

 ןעטייקטייוו יד ןענעוו העידי עלעקיטש ַא ןענירק ןעלעוו רימ ןעוו
 -ָארטסַא יד םוראוו ,ןהעטשרעפ ךיוא רימ ןעלעוו ,ןרעטש עסקיפ ןופ

 טימ ןוז רעד ןופ סיוטשנעמאזוצ ַא ראפ טינ רָאנ ךיז ןעקערש ןעמָאנ

 -ַאק ןעטסקענ ןיא ןעטכַארטעב רימ ןעלעוו סָאד .ןרעטש רעדנַא ןַא

 .לעטיּפ

 .11 לעטיּפאק

 .ןרעטש עסקיפ ןופ ןעטייקטייוו יד

 ? זנוא ןופ ןרעטש יד ןענייז טייוו יו

 ַא טימ זיב ענעפַא ןא ןעבילבענ זיא עכלעוו ,ענארפ א זיא סָאד

 לע סע ב ןוא עוואור ט ס ןעמַאנָארטסא יד ןעוו ,קירוצ 80 רהְאי

 ןעזייוועב טנעקענג ןוא ןעננוטסעמ עטמהירעב ערעייז טכַאמעג ןעבָאה
 -ענ זַא ,טייקכילטקניּפ ןוא טייקכילדנירג עכילטפַאשנעסיווטכע טימ

 יזַאּפ עויטקעּפסער ערעייז סעּפע ךָאד ןרעדנע ןרעטש עסקיפ עסיוו

 זַא ,ןושל ןעשימַאנַארטסַא-טכע םעד ףיוא סע טגָאז ןעמ יו רעדָא ,סעיצ
 .* ס ק ַא ל ַא ר ַא ּפ , ןעטמיטשעב ַא ןענייצ ייז

 ,םעד ךָאנ ןיוש טכַאמעג ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא סָאװ ןעכוזרעפ עלַא
 ,ןערָאװעג טמַאקלַאפרעפ ןוא ןעדנופרע ןענייז ןעּפָאקסעלעט יוװ
 סעיציזַאּפ עניטייזנעגעג יד ןיא גנורעדנע ןַא סעּפע ןעניפענ וצ םוא
 סע רעוו .טסנַאזמוא ןעוועג ןענייז ,ןרעטש עסקיפ עכלעוו דנעגריא ןופ
 רעד זַא ,סייוו רעד ,עימָאנַארטסַא ןופ עטכישעג יר ןעזעלעג טָאה
 יד סָאד ,ערהעל רעטלַא רעד ראפ דנורג רעטסגיטכיוו ןוא רעטסקרַאטש
 -העוו ,ךילנעוועבנוא טביילב ןוא טלעוו רעד ןופ רעטנעצ רעד זיא דרע

 סָאד ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא -- ךיז טהערד רהיא םורָא סעלַא דנער

 ןעקרעמעב טנעקענ טינ לָאמ ןייק ןעמ טָאה ןעדנעטשמוא ענייק רעטנוא

 רנעגריא ןופ סעיציזָאּפ עויטקעּפסער יד ןיא ןעננורעדנע עטסעדנימ יד
 "ענ ןעבָאה ,עקַאט ריז טנעוועב דרע יד ביוא .ןרעטש עסקיפ עכלעוו
 ער אכיט רעטמהירעב רעד לשמל ,ןעמַאנָארטסא עסיורג רהעז ט'הנעט
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 'העקרעביא-טלעוו סע'סוקינרעּפָאק יו םעדכָאנ ןליפַא ןיוש ,עהַארב
 סָאד זַא ,סע טמוק יוזא יוװ ָאט -- ,ןערָאװעג טנַאקעב זיא ערהעל עדנער

 סעיציזאּפ עוויטקעּפסער יד ןיא ןעקרעמעב ןענעק טינ ראג ןעמ לאז
 ררע יד זַא ,ןענעקרענַא ןעמ זומ םורָאד ??עמיה ן'פיוא ןרעטש ןופ

 .ןעסָאלשעג ייז ןעבָאה ,ךילנעיועבנוא גידנעטש טביילב טסבלעז

 טלָאװ ןעמ ןעוו ,עניטכיר ץנאנ ַא ןעוועג עקַאט טלָאװ הנעט עזעיד

 וצ ט נ ע ח ַא נ גונעג ךיז ןעניפעג ןרעטש יד זַא ,ןעזייוועב טנעקעג

 ךילביולננוא ןענייז ןעטייקטייוו ערעייז זַא ,רעבָא זיא תמא רעד .זנוא

 ךיז לָאז דרע יד יו סָאד אז ,ןעהעז סע ןעלעוו רימ יװ ,עטייוו
 ןא טינ ד עיש ר ע ט נו א ןייק רַאנ סע טכַאמ ,ןעהערד טינ
 | ,סעיציזַאּפ עגיטייזנעגעג ערעייז

 ןעבָאה לָאז רע זַא ,ניהטיונ זיא ,ןחעטשרעפ סע לָאז רעזעל רעד םוא

 ."סקַאלַארַאּפ , ַא סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,ףעירגעב םעניימנענלַא ןַא

 ןוא רעדלעפ רעביא טכַאנ ייב טהעג רהיא זַא ,רָאפ ךיז טלעטש

 ןעסיוו רהיא טנעק יױזַא יו .טכיל ייווצ סנעטייוורעד ןופ טהעזרעד

 ךָאנ ?ךייא וצ רעטנעהענ זיא ייז ןופ ע 25 עוו .,סיױארָאֿפ

 טכיל ןייא ,לשמל ,ןעוו .ןעמיטשעב טינ סע רהיא טנעק ןיילא ןייש רעייז

 ךָאנ סע זיא ,רערעדנַא רעד ראפ רעלעה ןענייש סנעטייוורעד ןופ לָאז
 לייוו ,.ךייא וצ רעטנעהענ זיא ערעלעה יד זא ,טינ זייוועב ןייק ץלַא

 -ע ק ר ַא ט ש א זיולב סָאד זיא ן'תמא רעד ןיא זַא ןייז רָאנ ןעק סע
 טייקטייוו רערעסערג ?עיפ א ףיוא טנערב סָאװ ,ּפ מ ַא 7 ר ע ר

 ייווצ ןענייש לָאז ּפמָאל ןייא ןעו .טכיל עכאווש יד יוװ ,ךייא ןופ
 ןעטכודסיוא ךילריטַאנ ךייא ךיז טעוװ ,רעטייווצ ַא יוװ ?עה ױזַא לָאמ

 ןיא דנערהעוו ,ךייא וצ רע טכ ע ח ע 2 זיא רע זא ,סנעטייוורעד ןופ |

 ,טסנופ ןייא ןי א ןעננערב עדייב ןענעק טייקכילקריוו רעד

 .סיוא ךיז טכוד סאד יו ,טרהעקרעפ ץנאנ רעדא

 ,ועניפענסיוא וויטיזַאּפ סע טעוו רהיא זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע
 .ןעטקנוּפ עדנענייש ערייב עזעיד וצ ן} ע מ וװ ק ו צ לָאז רהיא ןעוו
 --ןיהַא ןעמוקוצ טינ טנ ע ק רהיא זַא ,רעבָא סע זיא יו
 טליוו רהיא ןוא -- געװו םעד רעביא ךייא טקאה ךייט א זַא ,לשמל

 רעטנעהענ זיא ןעטקנוּפ עדנענייש עזעיד ןופ רעכלעוו ,ןעסיוו ךָאד

 ? ךייא וצ
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 לעסיבַא ןהענוצקעװַא :ל?עטימ ַאזַא ךייא טביילב לַאפ אזַא ןיא

 -ייא רעייא ןרע דנע ּוצ טניימ סע סָאװ ,טייז ַא ןָא
 ןעגנורעדנע יד ייברעד ןעטכַארטעב וצ א ,עיצ יז אפ ענעג
 ןעו .ןעטקנוּפ עדנענייש עדייב ןופ סעיציזַאּפ עוויטקעּפסער יד ןוא
 -ע נ ש עיציזַאּפ עוויטקעּפסער ןייז ןַאד טרעדנע טקנוּפ רעדנענייש ןייא
 זא ,טייחרעכיז יד םעד ךרוד רהיא טניװעג ,ןערעדנַא םעד ראֿפ ר על
 רהיא ,לשמ? ,ןעוו .,ךייא וצ ר ע ר ע ט נ ע ח ע נ רעד עקאט זיא סאד
 דנאה רעטכער רעייא וצ טשרעוצ ןעטקנוּפ עדנענייש עדייב טקרעמעב
 טהעזרעד ,טייז ַא ןַא טירש עכילטע בא טהעג רהיא זַא ,ךָאנרעד ןוא
 יו דנַאה ר ע ק ניל רעד וצ ר עה יר פ טנייש רענייא יו רהיא

 רעכלעו ,זייווע כב ןערעכיז ַא רהיא טגירק ןַאד ,רערעדנַא רעד

 ,ךייא וצ רעטנעהענ טייקכילקריוו רעד ןיא זיא ייז ןופ

 "סם ע ר יד ןהענרעד וצ זעדנעוװנָא רחיא טנעק לעטימ ןעבלעז םעד

 .תמא ןיא סע .גרעכ ייווצ ,שמל ,ןופ ןעטייקטייו עוויטקעּפ
 ןופ ךיז טניפעג רהיא טייוו יו ,ןעגָאז טינ ךָאנ ךייא טעװ סָאד זַא
 ,ןהעגרעד ױזַא ןענעווטסעדנופ טעוו רהיא רעבָא ,גרַאב ןעטסטנעהענ
 -5 עוו ןוא ךייא וצ ר ע ט גע הע נ זיא יז ופ ר ע כל עוו
 | .ךייא ופ רע טייוו זיא רע כ

 -קעּפסער יד ןיא ןעדעישרעטנוא רעדָא ןעצנערעפיד עכלעזַא טָא

 ןופ) * ס ק ַא ל ַא ר ַא ּפ , ןעמ טפור רעּפרעק ַא ןופ סעיציזַאּפ עוויט

 סיוא טהעז סע, :ןיא גנוטיידעב רעייז סָאװ רעטרעוו עשיכירג ייווצ
 ןעועיד ןופ גנוטיידעב עניימעגלא יד ןיא יוזא ,("סרעדנא

 -עג א ךיוא טרָאװ רעזעיד רעבָא טָאה עימָאנַארטסַא רעד ןיא .טרָאװ

 א ןַא ןעזַאל ַאד זומ ךיא עכלעוו ,גנוטיירעב ע ט מ י ט ש ע ב עסיוו
 סָאד םוא ,עירטעמַאעג לעסיבַא שטָאכ ןענעק זומ ןעמ ל?לייוו ,טייז

 | .ןהעטשרעפ וצ גיטכיר

 רענייא רעדעי ןעק 16 .מונ גנונכייצ רעד ןוֿפ עפליה רעד טימ

 ,רָאפ ךיז טלעטש  .סקַאלַארַאּפ ַא ןופ רקיע םעד ןהעטשרעפ רעטכייל

 ,ןעכַאז עדנענייש ייווצ טכַאנ ייב רהיא טהעז "פ, טרָא םעד ןופ זַא

 ןעמיטשעב טינ טנעק רהיא רונ ,"ב, ןוא "א, ןעּפמָאל ןעגָאז רימָאל

 ייז ופ ע כ ? עוו ,רעכיז טינ טייז רהיא רעדָא ,קילב ןעטשרע ןופ

 'רהיא ןָא ,רָאפ ךייא טלעטש ןאד .ךײא וצ ר ע ס ג ע ה ע ג ןיא
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 רעבירַא טהעג רהיא זַא ,ױזַא עיציזַאּפ-סגנוטכַאבָאעב רעייא טרעדנע

 ןיוש רהיא טעװ גנורעדנע אזַא ךָאנ ."ש, טרָא םעד ןיא "פ ,.טרָא ןופ

 ןוא ,ןעגננוטכיר ע ר ע ד נ ַא ןיא ןעכַאז עדנענייש עדייב ןהעזרעד

 ,גנַאנ רעייא ןופ גנוטכיר רעד וצ ט ר ה ע ק ר ע פ ערַארג
 רהיא ; 16 .מונ גנונכייצ עכאפנייא עזעיד םאזקרעמפיוא טכארטעב

 ןופ ןעגנאגעג טייז רתיא טסייה סָאד ,"ש, ןיא "5 ,, ןופ רעבירַא טייז
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 .סקַאלַארַאּפ ַא --- ,10 גנונכווצ

 נָא טָאה רהיא עכלעוו ,ןעכַאז עדנענייש יד רעבָא ,סטכער ֹוצ סקניל

 יד ךרוד טנייצעגנַא יו ,דנַאה ד ע ט כ ע ר רעד וצ ןעהעזעג גנַאפ

 ןיוש רהיא טעװ ,"9פ , ןופ ךיז נידנעהיצ ,סעיניל עטלעכירטשעג ייווצ

 ייווצ יד ךרוד טגייצעגנָא יו ,דנאה ר ע ק נ י ? רעד ֹוצ ןהעזרעד

 -סננוטכאבאעב ןעיינ רעייא ןופ ךיז גידנעהיצ ,סעיניל עטלעכירטשעג

 | | ."ש , טרָא
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 "א, ןופ ןייש רעד זַא ,ןהעזרעד ןַאד רהיא טעװ ךָאנ וצרעד ןוא
 ,"ב, ןופ ןייש רעד יו ,דנאה רעטכער רעד ֹוצ ר ה ע מ סָאװטע זיא
 -נונכער ןוא עימָאנַארטסַא םוש ןהָא רָאנ ןיוש רהיא טעוו לַאפ ַאזַא ןיא
 זיא "א, ןיא ךאז עדענענייש יד זַא ,ןעסילש ןעסקַאלַאראּפ ןענעוו ןעג
 ,"ב, ןיא רַאז עדנענייש יד יו ,ךייא וצ ר ע ט נ ע ח ע נ עקַאט

 ןעדעי ףיוא ,ןענַאז ןעמ געמ ,רימ ןעכַאמ ןעטענמירעּפסקע עכלעזַא

 עכלעוו ,ןעניפענסיוא ןעפראד רימ רעדא ןעליוו רימ רונ ואוו ,טירש
 וצ רעטנעהענ ןענייז ,סנעטייוו רעד ןופ ןעהעז רימ סָאוװ ,ןעכַאז יד ןופ

 רימ ןעצונעב ,"סקַאלַארַאּפ , יו טרָאװ ַאזַא ןופ רַאג גידנעסיוו טינ .זנוא

 ןופ ןעגנוטסעמ עכלעזַא ןופ ןעטאטלוזער עשיטקצרּפ יד טימ ךָאד ךיז

 ןופ סעיציזָאּפ עוויטקעּפסער יד ןופ ןעננורעדנע יד ךרוד ןעטייקטייוו

 .ןעכַאז

 לַאֿפ אזַא ןיא רימ ןענעק רעצריק ךיוא ןוא רעטרעוו ערעדנַא טימ
 עדנענייש יד ןעהעזרעד רימ ןעכלעוו ןיא ל עק ניוו רעד זַא ,ןעגָאז
 ר ע ר ע ס ע ר ג א זיא ,"ש, זיב "ּפ , ןופ גידנעהענ ,"א, ןיא רַאז
 -נידעב עבלעז יד רעטנוא ןעהעז רימ ןעכלעוו ןיא ,?עקניוו םעד רַאפ

 רע טנע ה ענ עקַאט זיא "ַא, לייוו ,"ב,, ןיא ךאז עדנענייש יד ןעגנוג

  ,(א עגַאליײב יד םעד ןעגעוו חעז) ."ב, ראפ זנוא וצ

 -ייז סעיציזַאּפ ןופ ןעגנורעדנע יד יב } ע 7 ק ניו ו עכלעזַא
 .ןע ס ק ַא 9 ַא ר ַא פ .,,טנַאזעג טרָאװ ןייא טימ ,ךילטנעגייא סע ןענ

 רענינעוו ץלַא ,זנוא ןופ טרעטייוורעד ןענייז ןעכַאז רענינעוו סָאװ
 -רעד וצ םוא ,רעטרע-סגנוטכַאבָאעב ערעזנוא ןערעדנע רימ ןעפרַאד
 .רעטייוו עכלעוו ןוא זנוא וצ רעטנעהענ טגעיל ייז ןופ עכלעוו ,ןהעג

 עטנַאזעגנעבױא סָאד ןעדנעוװנָא ןעריבורּפ טצעי רימָאל ,ןונ

 ךיז ןעלאז רימ דרע רעד ןופ טרא ןעכלעוו ףיוא ,ואוו .,ןרעטש ףיוא

 -רַאו טינ ןעלַאז רימ רהָאי ןופ טייצ רעכלעוו ןיא ןוא ןעניפענ טינ
 -נָא ןעביוא ןיוש יו ,רימ ןעלעוו ,ןרעטש ַא ףיוא ןעקילב ערעזנוא ןעפ
 -רעפ ןיא עיציזָאּפ ןייז ןיא ןעקרעמעב טינ גנורעדנע םוש ןייק ,ןעזיוועג
 ןעלעוו גידנעטש .ןרעטש עסקיפ ערעדנַא ןופ סעיציזַאּפ יד טימ ךיילגנ

 ,לעמיה ןופ ט קנופ ןע בל? עז םעד ףיוא ןייש ןייז ןהעזרעד רימ
 |י י ק רָאנ ןעבָאה ןרעטש עסקיפ זַא ,ןעסָאלשענ םורַאד טָאה ןעמ
 | | ,טינ סקַאלארַאּפ
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 -טיירטשעבנוא עלעיפטיג עימָאנַארטסַא עכילטפַאשנעסיװידיװ ױזַא

 ךילנלֲאפ טייב ןוא ךיז טגעוועב טסבלעז דרע יד סָאד ,עזייוועב ערַאב

 {עמוקרָאפ ךיוא ייברעד ךָאד זומ ,םיוריטלעוו ןיא סעיציזַאּפ ערהיא

 סעיציזַאּפ עויטקעפסער יד יא גנורעדנע עסיווענ ַא

 "עב רימ יִא ,זנוא וצ ןרעטש ע ט ס ט נ ע ח ע נ יד סנעטסנינעוו ןופ

 ףרוד טינ וליפַא ןוא ןעניוא עטעקַאנ ערעזנוא טימ טינ סע ןעקרעמ
 "ע נ יד וליפא זַא ,ץורית רעד זיא ?ןעּפָאקסעלעט עכילנהעוועג

 .זנוא ןופ טייוו רעייהעגנוא ךיז ןעניפעג ןרעטש ע ט ס ט נ ע ח

 "עק רימ סָאװ ,סעיציזַאּפ ייווצ עטסטייוו יד ןעמתענ רימָאל טָא

 סעיציזַאּפ ייווצ עניזָאד יד .דרע רעזנוא ףיוא נידנעביילב ,ןעבָאה ןענ
 סזלוז ם/ 871

 ּּפ "= יג פה הב
 77 טי , 05 * 5 8

5 5 
 "5 = ה= ספ 45 הפ 0 5 5 *

 סזפוו סז ץםח1ח

 טמכענ יד ןוא געט וד ןעוו ,דרע רעד ןופ סעיציזָאּפ וד --- ,17 גנונכויצ

 ,ךיולג ןענייז

 -ייק םעד ןופ (רעסעמכרוד) רעטעמַאיד םעד ןופ { ע ק ע יד ןענייז
 סָאװ טיברַא יד ;טנַאזעגנ שימַָאנַארטסַא רעדָא געוו ןעגידכעל

 .ןוז רעד םורַא גנונעוועב רהיא ןיא טכַאמ דרע יד

 ? סעיציזאּפ עכלעזא ןעמיטשעב ראג רימ ןענעק יוזא יו רעבא
 א נידנעטכַארטעב .;ךַאפנייא ץנאג .ןענערפ רעזעל רעד ַאד טעוו

 .רח אי ןע ב9 אה ןע ד עי ?עמיה ן'פיוא ןרעטש
 יו סָאד ,ןהעטשרעפ וצ ןייז טינ םָאנַארטסא ןייק רָאנ ףראד ןעמ

 {ופ ףיולרעפ ןיא ןוז רעד םורַא זיירק ןעלופ ַא טכַאמ דרע יד דלַאב
 א ןופ ףילרעפ ןיא זיי ר ק ן ע ב ַא ה ַא יז טכַאמ ,רהָאי ַא
 ןעדעי זַא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ טסייה סָאד .ר ח ַא * ב 5 ַא ה
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 רהיא ףיוא ןעטקנוּפ עכלעזא ןיא דרע יד ךיז טניפעג רהָאי ןעכלאה

 ג נ ע ? יד יװ ,ןערעדנַא םעד ןופ רענייא טייוו ןענייז עכלעוו ,טיברָא
 .טיברַא רעזעיד ןופ רעסעמכרוד םעד ןופ

 זנוא טעוװ סע ןעוו ,םעד ןעגעוו ןעדייר וצ ןעבַאה ךָאנ ןעלעוו רימ

 -עב יד ףיוא ךיז ןעלעטשוצבא ךעלטיּפאק ערעטייוו ןיא ןעמוקסיוא
 -רַאפ עלייוורעד רימ ןעלעוו ַאד .,ןוז רעד םורַא דרע רעד ןופ ןעננוגעוו

 - ר ַא יד זיא סע סָאװ ,(17 .מונ) גנונכייצ עכבַאפנייא ןַא ךרוד ןעלעטש

 עט ס עטייוו ייווצ ערהיא ןענייז עכלעוו ןוא דרע רעד ןופ טי ב

 ,רעסעמכרוד ןע ר ע נג נ ע ? רהיא ןופ עקערטש יד רעדָא ,ןעטקנוּפ

 רעד ןופ טייקטייוו ןעמיטשעב וצ ױזַא יו ,טנרעל עימָאנַארטסא יד

 -וצ סיוא ױזַא יו ,טנרעל קיטַאמעטַאמ יד ןוא ,ןוז רעד וצ זיב דרע
 "עב רהיא ןיא טכַאמ דרע יד סָאװ ,זיירק םעד ןענעכער
 טינ ןעבָאה רעזעל יד זַא ,ןַא םתענ ךיא יו יױזַא .ןוז רעד םורַא גנוגעוו
 א ןופ עצעזענ יד טינ לָאמוצ ,עירטעמַאעג ןופ גנַאפנָא םעד טנרעלעג
 "רעביא רָאנ טביילב רימ זַא ,ןעקרעמעב וצ נירעביא ךָאד זיא ,קעיירד
 .ןעננונכער עזעיד ןופ ןע ט ַא טלוז ע ר יד ַאד ןעבענוצ

 רעפיצ עדנור ןיא זיא ןוז רעד וצ זיב דרע רעד ןופ טייקטייוו יד
 יד .(ליימ ןָאילימ בלַאח ַא טימ 99 זיא סָאד) רעטעמַאליק ןָאילימ 9
 "יק דנעזיוט 9579 ןופ טייקלענש ַא טימ ןוז רעד םורַא טרעדנַאװ דרע
 -יק ןָאילימ 956 זיא ןוז רעד םורַא ערהיא טיברָא יד .,גָאט ַא רעטעמָאל

 טקנוּפ ַא ףיוא דרע יד ךיז טניפענ טנעמָאמ ןעדעי ןיא .רעטעמָאל
 ןופ רעסעמכרוד םעד ןופ טקנוּפ ןערעדנא םעד רעביאנעגעג עדַארנ
 טסייה סָאד ,רעטע ּפׁש רהָאי בל? ַא ה ַא טימ טיברַא רעזעיד

 ןופ טייקטייוו רעד ןופ גנעל יד ? ַא מס ייוו צ ףיוא טרעטייוורעד
 ןאילימ 908 רהעפעננוא זיא גנעל עניזאד יד .ןוז רעד וצ זיב דרע רעד
 .(רעטעמָאליק ןָאילימ 149 לָאמ 9) רעטעמַאליק

 רהיא ןופ טקנוּפ ןעסיוועג ַא ףיוא ךיז טניפעג דרע יד ,לשמל ,ןעוו

 ןעדנוטש 19 זיא סע תעשב ,גנילריהפ ןופ תעל תעמ םעד ןיא טיברָא

 ןוא ץרעמ ןעט91 םעד סיוא טמוק סָאד -- טכַאנ ןעדנוטש 12 ןוא גָאט
 -סננילהירפ רעד) "סקָאניװקע לאנרעו, סע ןעמ טפור שילננע ףיוא
 ןעניפעג ךיז יז זומ --- "ןסינ תפוקת , : שדוק ןושל ףיוא ןוא (נָאטכיײלג

 ַא טימ טיברַא רעזעיד ןופ טייז רעדנַא רעד ףיוא ןענעקטנַא טקנוּפ
 תעשב ,טסברעה ןופ תעל תעמ םעד ןיא ,רעטעּפש ר ה ַאי ב ? ַא ה
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 טמוק סָאד -- טכַאנ ןעדנוטש 19 ןוא נָאט ןעדנוטש 12 רעדיוו זיא סע

 "מטוטָא , סע ןעמ טפור שילננע ףיוא ןוא רעבמעטּפעס ןעט?2 םעד סיוא

 ףיוא ןוא (גָאטכיילגטסברעה) "סקַאניװקע (רעכילטסברעה) לענ
 ,"ירשת תפוקת, : שדוק ןושל

 (17 גנונבייצ טכַארטעב) ןעטקנוּפ ייווצ עזעיד טָא ןופ טייקטייוו יד
 רעטסערנ רעד טימ ןעמַאנַארטסַא ןופ ןעדָאװעג טנעכערענסיוא זיא

 טנעק רהיא יו ,ר ע כי? ט קני ּפ לעיפ סיוועג ,טייקכילטקניּפ

 סאו ,דרַאי ַא טימ רעמיצ רעייא ןופ טיירב ןוא גנעל יד ןעטסעמסיוא

 ,שטניא ןַא ןופ ךעלטנהעצ ןיא וליפַא ןוא סעשטניא ןיא טלייהטוצ זיא
 ,רעטעמַאליק ןָאילימ 298 רעפיצ עדנור ןיא זיא טייקטייוו עזעיד

 {ופ ןעטימ ןיא ןוז יד טלעטשענרַאפ זיא 17 ננונכייצ רעד ףיוא

 "ריצ ַא טינ ןיא עכלעוו ,עיניל רעטלעכירטשעג רעגידכעלייק רעד י

 "ירדוצ לאז ןעמ יו רהעפעגנוא זיא סאד) ס פ י ל ע ןא רונ ,לעק
 "רעל סע ןעלעוו רימ יו .(ןעטייז יד ייב ףייר ַא דנעה יד טימ ןעק

 -ילרהעי רהיא ןיא דרע יד ךרוד טכאמ לעטיּפַאק ןרעטעּפש ַא ןיא ןענ

 טרעוװ געוװ רעזעיד .,זיירק ןעשיטּפילע ןַא ןוז רעד םורא עזייר רעכ
 עקאט טעטיידעב סאוו ,"טיברַא  טראוו ןעשינייטאל | טימ ןעפורעג

 ,ןיירק

 ררע יד רָאפ ןעלעטש טיברַא רעד ףיוא ןעזיירק עניילק ייווצ יד

 -עג ןיוש יוװ ,סעיציזָאּפ עניטייזנעגעג עטסעטייוו ייווצ ערהיא ןיא

 טכענ יד ןוא נעט יד ןעוו ,ירשת תפוקת ןוא ןסינ תפוקת ןיא ,טגאז

 -בייצ רעזעיד ףיוא טלעטשעגרַאפ ךיוא בנַא ןעבָאה רימ .ךיילנ ןענייז

 ןופ טפלעה רעד ףיוא טָא .טכַאנ ןוא גָאט ןופ גנוניישרע יד 17 גנונ

 -רעפטסבלעז סע זיא ,ןוז רעד ןופ ןעטכיולעב טרעוו סָאװ ,דרע רעד
 .גָאט ךילדנעטש

 -ָאפ ייווצ עטסעטייוו יד ,טקרעמעב ןיוש יוװ ,ךיוא ןענייז סָאד

 ךיז ןענעק רימ לייוו ,דרע רעד ףיוא ןעבָאה ןענעק רימ סָאװ ,סעיציז
 רהיא יו ,רעטייוו ךיז ןענעוועב ןוא רהיא ןופ ןעסיירּפָא טינ ךָאד

 .ןוז רעד םורַא געוו

 טלטעש סָאוװ ,םָאנַארטסַא ןַא טייז רחיא זַא ,רָאפ ךיז טלעטש טצעי

 רעסיוועג ַא ןיא ןרעטש ןעטמיטשעב א ףיוא ּפָאקסעלעט ןעסיורג א ןָא
 ,רעטעּפש רהָאי בלַאה א טקנוּפ רעהכַאנ ןוא ץרעמ ןעט51 ןופ טונימ
 ,ןעניפענוצסיוא םוא ,רעבמעטּפעס ןעט22 ןופ טונימ רעסיוועג א ןיא
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 דרע רעד ןופ עיציזַאּפ רעד ןיא גנורעדנע ערעייהעגנוא ַאזַא ייב ביוא

 סָאװ טייקטייוו ַא ,רעטעמַאליק ןָאילימ 998 ןופ ךלהמ א ךַאד זיא סָאד)
 ןרעטש רעזעיד טָאה (?כש רעזנוא טימ ןעמהענעב טינ רָאנ ןענעק רימ

 עיציזַאּפ רעויטקעפסער ןיי ז ןיא גנורעדנע ןַא סעּפע ןעזיוועגסיורא
 רעדא סטכער ןאהטעג קור א סעּפע ךיז טאה רע בוא ,לעמיה ן'פיוא
 | .גיוא רעייא ןופ סקניל

 -עדנעיסנַאיציזַאּפ םוש ןייק ךָאד טעוװ רהיא זַא ,ןייז סע טעוװ יו
 רהיא ביוא ,ןושָל ןעשימַאנַארטסַא םעד טימ רעדָא ,ןעניפעג טינ גנור

 ? ןעגָאז ןאד רהיא טעװ סָאװ ? סקַאלַארַאּפ םוש ןייק ןעגעירק טינ טעוו

 -טנע טינ ןעד רהיא טעוו ? ןערהעלקרע סָאד ךיז רהיא טעוװ ױזַא יו

 ןעמ טָאה ַאד זַא ,סע ןעוהט ןעמַאנַארטסַא יד יװ ,טקנוּפ עקַאט ןערעפ

 ןעטסעמ טינ רָאג ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעטייקטייוו עכלעזַא טימ ןַאט וצ
 ? דרע רעד ףיוא סעירָאטאוװרעסבַא רעזנוא ןופ

 ןיא ןעגנוטכַאבָאעב ןעסַאמ ןוא ןעסינרעטַאמ עגנַאל ךָאנ רעבָא
 -ניא עשימַאנַארטסַא עטסעב יד טימ רחָאי ןופ ןעטייצ ענעדעישרעפ
 -ןצסיוא ןעגנולעג ךָאד ךילדנע סע זיא טייצ רעזנוא ןופ ןעטנעמורטס

 -אּפ עזעיד .ןרעטש ?הָאצ רעסיוועג ַא ןופ ןעסקַאלַארַאּפ יד ןעטסעמ
 ןעלייהט ןיא טנעכערעג ןערעוו ייז זַא ,ןיילק ױזַא ןענייז ןעסקַאלַאר
 -עגנָא ןיוש רימ ןעבָאה לעטיּפַאק ןענירָאפ ןיא) ןעלקניוו-עדנוקעס ןופ

 .(לעקניוו ַא זיא סָאמ עשימַאנַארטסַא יד זַא ,ןעזיוו !

 רעטסטנעהענ רעד ךיז טניפעג ,טנַאקעב טצעי זיא סע לעיפ יו
 רעכילדיז רעד ןיא ,ןכש רעדנענייש-טסבלעז רעטסקענ רעזנוא ,ןרעטש

 ַאפלַא, ןעמָאנ םעד טגָארט רע .בלעוועג ןעשילמיה םעד ןופ טפלעה

 רעטנהָאמרעד-זעביוא ןיוש רעד ןופ ןרעטש רעטשרע רעד) "יראטנעפ

 ,ןָאסרעדנעה םָאנַארטסַא רעשילגנע רעד .("סורָאטנעס , ןָאיצַאלעטסנַאק
 רעסיורג רעד ןיא ןעננוטסעמ עיונעג ךָאנ ןענופעגנסיוא סע טָאה סָאװ
 טנעכערעגסיוא טאה ,(אקירפא-ריז) טדַאטשּפַאק ןופ עירָאטַאוװרעסבָא
 .עדנוקעס א ןופ רעגינעוו זיא ןרעטש ןעזעיד ןופ סקַאלַארַאּפ רעד זַא
 סקַאלַארַאּפ םעד טשרַאפעגסיױא רעהכַאנ ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא ערעדנַא

 סָאר זא םולש םוצ ןעמוקעג ךיוא ןענייז ןוא ןרעטש ןעבלעז םעד ןופ
 | .ןוז רעזנוא ןופ ןכש רעטסטנעהענ רעד עקַאט זיא

 ? טעטיידעב עלעקניוו רעקניציּפ אזַא סָאװ רעבָא רהיא טסייוו
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 ןענַאילימ לָאמ ןָאילימ 20 ופ ט יי ק ט ייוו ַא טעטיידעב סָאד

 | | .ןעליימ

 רימ ןעוו ,ןעפיירגעב לעסיבַא רָאנ רימ ןענעק ןעטייקטייוו עכלעזַא
 -טכיל ןופ גנוטיירּפשרעפ רעד ןופ טייקלענש רעד טימ ייז ןעכיילנרעפ

 לָאז ןרעטש ַא ןעוו זַא ,ןהעטשרעפ ךיוא ןאד ןעלעוו רימ .,ןעלהארטש
 ןיא טשרע ןעקרעמעב ןענעק סָאד רימ ןעלעוו ,ןעדניוושרעפ גנולצולּפ

 .םורַא ןערהַאי ןוא ןערהָאי

 .12 לעטיּפַאק

 .ןוז רעד ןופ םינכש עטסטנעהענ יד

 יד ןעמיטשעב וצ ןעגנולעג גָאט וצ טנייה זיב זיא סע לעיפ יו

 -ַאוװרעסבָא עטסעב ןוא עטסערג יד ןיא ןרעטש עסקיפ ןופ ןעטייקטייוו

 וצ ןרעטש רעטסטנעהענ רעד זַא ,טלעטשעגטסעפ סע זיא ,סעירָאט

 טנעקעב ןיוש ךיז ןעבָאה רימ ןעכלעוו טימ ,"ירָאטנעס ַאפלַא, זיא זנוא

 .לעטיּפַאק ןעגירָאפ ַא ןיא ?עסיבא

 -ַארטסַא ןעבָאה ןעגנוטסעמ ןוא ןעגננוטכַאבָאעב עיונעג רהעז ךָאנ

 יד ןעשיווצ רערעזנוא ןכש רעטסטנעהענ רעזעיד זַא ,טמיטשעב ןעמָאנ

 בלעוועג ןעשילמיה רעזנוא ןופ טפלעה רעכילדיז רעד ףיוא ןרעטש עסקיפ

 טניימ סע סָאװ ,"עדנוקעס ךעלטרעדנוה 79 ןופ סקַאלַארַאּפ , ַא טָאה |

 ןופ טייוו ױזַא ךיז טניפעג רע זַא ,ןושל ןעשימָאנַארטסַא טינ ַא ףיוא

 יד ןוא דרע רעזנוא ןעשיווצ עקערטש יד לָאמ ,דנעזיוט 975 יוװ ,זנוא

 ,(רעטעמָאליק ןָאילימ 149 זיא עקערטש עזעיד זַא ןיוש ןעסייוו רימ) ןוז
 ,ןעניפעגסיוא רהיא טעוװ 149,000,000 היוא 276,000 טריצילּפיטלומ
 .רעטעמַאליק ןָאילירט 41 ןופ טייקטייוו ַא זיא סָאד זַא

 .לבש רעזנוא טימ ןעמענעב טינ טימ ןענעק ןעטייקטייוו עכלעזַא

 18 ןיא ןעביירשוצסיוא ךיוא ןוא ןעדערוצסיוא טכייק זיא ןָאילירט ַא

 זיא חומ רעזנוא רַאפ רעבָא ; (1,000,000,000,000 :ףךילמענ) רעפיצ

 -עב עלעקיטש א ןענעירק ןענעק ריס ..ננאלק ַא רונ ךילטנענייא סע

 טינ ייז ןעלעוו רימ ןעוו ,ןעטיידעב ןעטייקטייוו עכלעזַא סָאװ ,ףעירג

 -ָאליק ַא יי ןעסַאמ עניילק גיסעמסינטלעהרעפ עכלעזַא טיִמ ןעטסעמ
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 -ט ביל ןופ טייקל ענ ש רעד טימ רַאנ ,?יימ ַא רעדָא רעטעמ

 | .ן| על? חַא ר טש

 -םיוא ןעק ןעמ יוזא יו ,סייוו רעד ,עקיזיפ טנרעלעג טָאה סע רעוו
 -רעדָא ,לשמל ץילב ַא ןופ ,להַארטש-טכיל ַא ןופ טייקלענש יד ןעטסעמ

 ןעכַאמ וצ לעטימ ענעדעישרעפ ןענופענסיוא טָאה ןעמ .ןייש-ןענוז ןופ

 לָאמ עדנעזיוט סע ןעבָאה רעקיזיפ עטרהעלעג ןוא ,ןעגנוטסעמ עכלעזַא

 יד ןא ,זיא סעבארּפ עלא עזעיד ןופ טאטלוזער רעד .טריבורּפסױא

 טּפיוהרעביא ןוא ,ץילב א ןופ ךיוא יוװ ,להַארטשדזענוז ַא ןופ טייקלענש

 -עמ אליק דנעזיוט 80 0 ןיא רעּפרעק ןעדנענייש ןעדעי ןופ

 עד נוקע ס (1 ןייא ןיא רעט

 -לענש ענעטסַאמענסיוא יד זַא ,ןעקרעמעב ַאד רימ ןעלעוו בנַא

 -סיוא לעטימ ןערעכיז ןוא ןעטכייל רהעז א טרעפיל טכיל ןופ טייק

 רעד זיב דרע רעד ןופ טייק טייוו יד ןעטסעמוצ

 ?הַארטש ַא זיב ןעדנוקעס 17 ןוא טונימ 8 ךילמענ טרעיד סע .ןוז

 -נַאװ ?הארטש ַאזַא יוװ יוזא ןוא ,דרע רעד וצ טכיירגרעד ןוז רעד ןופ

 ףךרוד רע טכַאמ ָאז ,עדנוקעס ןייא ןיא רעטעמַאליק דנעזיוט 800 טרעד

 ,רעטעמַאליק 800,000 ףיוא טריצילּפיטלומ ןעדנוקעס 497 ןופ עזייד ַא

 -יצ עדנור ןיא רעטעמַאליק ןָאילימ 149 ןופ טייקטייוו ַא זיא סָאד ןוא --

 ערעדנַא ךיוא טָאה ןעמ .דרע רעזנוא וצ טכיירגרעד רע זיב -- רעפ

 יד טייקכילטקניּפ רעשימָאנַארטסַאטכע טימ ןענעכערוצסיוא ןענעוו

 דנורג רעד זיא סָאװ טייקטייוו ַא ,ןוז יד ןוא דרע יד ןעשיווצ טייקטייוו

 סָאד רעבָא ; ןרעטש חכמ ןעגנונכער ןוא ןעגנוטסעמ ערעדנַא עלַא ןופ

 .לעטיּפַאק ןרעטייוו ַא ריפ ןעזַאל רימ ןעלעוו

 ןָאילימ 149 ךרוד טרעדנַאװ ?הארטש  ַא זַא ןיוש סייוו ןעמ ןעוו

 ןעמ ףרַאד ,ןעדנוקעס 497 ןיא דרע יד ןוא ןוז יד ןעשיווצ רעטעמַאליק

 ֿפעיםיוו ,ןענעכערוצסיוא םוא ,קיטעמהטירַא עכַאפנייא ןענעק זיולב

 םעד ןופ עקערטש יד ןערעדנאוואוצכרוד ?הַארטש א ןערעיוד ףרַאד רע

 יוזַא .,דרע רעד ףיוא ןעניוא ערעזנוא וצ זיב "ירָאטנעס ַאפלַא , ןרעטש

 יד לָאמ דנעזיוט 975 יװ רענינעו טינ זיא טייקטייוו עניזַאד יד יו

 לָאמ 918,000 ןערעיוד סע ףרַאד אז ,ןוז יד ןוא דרע יד זעשיווצ עקערטש

 וצ ןעכיירגרעד טעװ ןרעטש ןעזעיד ןופ להַארטש ַא זיב ,ןעדנוקעס 7
 רהאי 4 רהעפעגנוא זיא ןעדנוקעס לעיפ ױזַא ןופ להָאצ יד .דרע רעזנוא
 ,טַאנַאמ בלאה ַא ןוא 9 ןוא
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 אזַא טניימ סע סָאװ ,ןעמענעב רעטכייל ןיוש רימ ןענעק טצעי

 םעד ףיוא ןעקוק רימ תעשב זַא ,טניימ סָאד .,טייקטייוו ערעייהעגננוא

 -לעװ ,ענייז ןעלהארטש עניזַאד יד רָאנ רימ ןעהעז ,"ירָאטנעס ַאפלַא

 ןע פַאנק א ןוא 4 ט י מ ךיז ןופ ןעזָאלעגסױרַא טָאה רע עכ

 לָאז סע ןעוו זַא ,ךיוא טסייה סָאד .קירוצ וה אי לע טיר ד

 -עב רימ תעשב ,ןרעטש ןעניזָאד םעד טימ הביס ַאזַא ןעפערט סעּפע

 ןַא ףיוא ןעוועריקרעפ ריז ,ןעדניוושרעפ לָאז רע זַא ; םהיא ןעטכַארט

 ןעטרַאװ וצ ןעבָאה רימ ןעלעוו ,ןערעוו ןעשַאלעגסיוא רעדָא ,טרָא רעדנַא

 סע ןעלעוו רימ רעדייא ,טַאנָאמ רלאה ַא טימ 3 ןוא רהַאי 4 עצנַאג
 סע סאוו ,ןעלעטשוצראפ ,רעזעל ,ךיז טעראטס .ןעקרעמעב ןענעק

 סָאװ ?הַארטש ַא ןעוו ,רעטעמַאליק ןָאילירט 41 ןופ טייקטייוו ַא טסייה

 -עס יא ןיא רעטעמַאליק דנעזיוט 800 ןופ טייקלענש רעד טימ טפיול

 ןעּפַאנק א ןוא 4 ןיא עקערטש עזעיד ןעפיולכרוד טשרע ןעק ,עדנוק
 ! טייצ רהָאי ?עטירד

 ןיא ןכש ןעטסטנעהענ רעזנוא ןופ סע רימ ןענייז םייוו ױזַא טָא
 עסקיפ יד ןופ ןיוש רימ ןענייז טייוו יו טנייה ,טלעוו-ןרעטש רעד

 -יזַאּפ יד ןיא ןעגנורעדנע רעדָא ןעסקַאלַאראּפ ערעייז סָאװ ,ןרעטש
 טָאה ,?עטיּפַאק ןעגירָאפ ןיא ןערָאװעג טרעלקרע זיא סָאד יו ,סעיצ
 ? ןעקרעמעב טנעקעג טינ ןפוא םושב ךָאנ ןעמ

 'ןעסקַאלַארַאּפ ערעייז סָאװ ,ןרעטש עסקיפ עכלעזַא ןופ ?הָאצ יד

 -עב טנעקעג סעירָאטַאװרעסבָא ןיא ןעסינרעטַאמ עגנַאל ךָאנ ןעמ טָאה

 ערעזנוא ןענייז סָאד .גיצנַאװצ ַא ?כה דס ,ןיילק ץנַאג זיא ,ןעמיטש

 ןערעוו ןעטייקטייוו ערעייז .טלעוו-ךןרעטש רעד ןופ םינכש עטסטנעהענ

 ףרַאד סע סָאװ ,ןערהָאי ןופ ?הָאצ רעד טימ טקירדעגנסיוא ךילנהעוועג

 ,זנוא וצ ןעכיירנרעד ןעק ןייש רעייז זיב ןערעיוד

 ןיא גנורעדנע עטסעדנימ יד ןעקרעמעב וצ טגנילעג סע רונ ןעוו |
 ןעמיטשעב ןיוש ןעמ ןעק ,ןרעטש ַא ןופ עיציזַאּפ רעוויטקעּפסער רעד
 ץנַאנ סע זיא ןַאד ,סיוא סָאד טניפעג ןעמ ןעוו ןוא ,סקַאלַארַאּפ ןייז
 .קיטַאמעטאמ טנרעל ןעמ ןעוו ,טייקטייוו ןייז ןענעכערוצסיוא טכייל

 טייקטייוו עטנעכערענסיואדךןעביוא יד ןענעיד ןעק לעיּפשייב סלַא

 דךעלטרעדנוה 79 ןופ סקַאלַארַאּפ א טנייצ סאוו ,"ירָאטנעס ַאפלַא , ןופ

 -ַארטסא עסיורג ןופ ןעגנוטכַאבָאעב עכילטינשכרוד יד ךָאנ עדנוקעס
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 עסקיפ ענעטסָאמעגסיוא טצעי זיב יד ןופ ןעסקַאלַארַאּפ יד .ןעמַאנ
 | ,עדנוקעס ַא ןופ רענינעוו עלַא ןענייז ןרעטש

 עניילק יד ןעשיווצ .לעיּפשייב ַא ךָאנ ןעגנערב ַאד ןעליוו רימ
 -עג ןעטסַָאמעגסױא ןענייז ןעסקַאלַארַאּפ ערעייז סָאװ ,ןרעטש להָאצ
 עשימַאנַארטסַא עכילטקניּפ טסבעה יד ןופ עפליה רעד טימ ןערָאװ
 -ַארַאּפ ןייז .ןרעטש-רַאלַאּפ רעד ךיוא ךיז טניפעג ,ןעטנעמורטסניא
 רעניילק ַאזַא .עדנוקעס ַא ןופ ךעלדנעזיוט-89 יו רהעמ טינ זיא סקַאל
 לָאמ דנעזיוט 9818 זיא זנוא ןופ טייקטייוו ןייז זַא ,טניימ סקאלַארַאּפ
 טעוו רהיא ןעוו .ןוז רעד ֹוצ זיב דרע רעד ןופ טייקטייוו יד יו רהעמ
 ןענעכערסיוא רחיא טעוװו ,149,000,000 ףיוא 9,818,000 ןעריצילּפיטלומ

 .רעטעמאליק ןָאילירט 844 :; ךילמענ ,רעטעמַאליק ןיא טייקטייוו עזעיד
 800) טכיל ןופ טייקלענש רעד טימ טייקטייוו עזעיד רעבָא גידנעטסעמ
 בלַאה ַא טימ 86 סיוא סע טכַאמ ,(עדנוקעס ַא ןיא רעטעמַאליק דנעזיוט
 א ןואֿפ 6 עצנַאג ט ר עיוד סע זַא ,טניימ סָאד .רהָאי
 -רעד ןעק ןרעטשירַאלַאּפ םעד ןופ להַארטש א זיב ר ח ַא * ב? ַא ה
 ,ןעגיוא ערעזנוא וצ ןעכיירג

 ןייש רעד זַא ,טנעכערעגסיוא ןעמ טָאה ןפוא ןעבלעז םעד ףיוא
 ןענעק רימ זיב רהָאי | ה ע צ עּפַאנק ןערעיוד ףרַאד "סויריס , ןופ
 -רעפ ןרעטש רעטסרנעצנעלג רעזעיד גנולצולּפ לָאז .ןהעזרעד םהיא
 |ה ע צ | י א טשרע ןערעוו רהַאוװעג ןופרעד רימ ןעלעוו ,ןעדניווש;

 ףיוא ןעקוק רימ ןעוו ,טנעמַאמ ןעדעי ןיא ?ייװ ,ם ו ר ַא ר ה ַאי
 -הַארטש יד זיולב רימ ןעהעז ,ןייש ןענידלעקנופ ןעלָאפטכַארּפ ןייז
 .קירוצ רהָאי ןהעצ טימ םהיא ןופ סױרַא ןענייז סָאװ ,ןעל

 -טייוו עכלעזַא ןעזיירכרוד ןופ טייצ יד ןענעכער ןעלָאז רימ ןעוו

 טימ ןעכיירגרעד ןענעק ןעשנעמ עכלעוו ,ןעטייקלענש יר טימ ןעטייק
 -ָאילי מ ןיא ןעלחעצ רהיא ןעמ זומ ןַאד ,לעטימ עשינַאכעמ ערעזנוא
 ַאפלַא , רערעזנוא ןכש רעטסטנעהעג רעד ,לשמל ,טָא ןערהַאי ןענ
 רעזנוא ןופ ןערהָאפסױרַא לָאז גוצדןהַאבנעזייא ןייא ןעוו ."ירָאטנעס

 עדנוטש ַא רעטעמַאליק 60 ןופ טייקלענש רעגיסעמלעגעד ַא טימ ןוז
 . ןעמוקנָא רע טעװ ,ןעלעטשבא טינ עדנוקעס ןייא ףיוא ךיז לָאז ןוא

 ןערה ַאי ןַאלי מס 77 ןיא טשרע "ירָאטנעק ַאפלַא , םעד ףיוא
 | .םור א

 ןעטייקטייוו יד ןעניפענ וצ ןעכוזרעפ עלעיפ טכַאמענ טָאה ןעמ
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 -יס ,, ,"ירָאטנעס ַאפלַא  ןופ יו רהעמ רעבָא ,ןרעטש עטסלעה יד ןופ
 ןופ) ןָאיסַארּפ ,"סורוטקרַא  ,"ַאנעװ, ,"(נעיצ יד) ַאלעּפַאק , ,"סויר
 -לֵא ןוא (רוש ?זמ ןופ) "ןארַאבעדלַא , ,("דנוה רעניילק , עּפורג רעד
 20 ענעטסַאמעגסיוא יד ןופ .ןעמיטשעב טנעקעג טינ ןעמ טָאה ריַאט

 םעד טגָארט סָאװ ,רענייא רעטסעטייוו רעד זיא ,ןרעטש ערעטנעהענ

 טדערענ ךיוא זיא סע ןרעטש ןעכלעוו ןענעוו ,"1880 שזדירבמורנ, ןעמָאנ

 זַא ,זנוא וצ "טנעהַאנ , ױזַא זיא רע .לעטיּפַאק ןענירָאפ ַא ןיא ןרָאװעג

 .טכיירגרעד רע זיב ,רהָאי בלַאה ַא ןוא 72 ןרעדנַאװ ףרַאד ןייש ןייז

 | | / .דרע רעזנוא
 "ייוו ןיוש ןענייז ,ענעטסָאמעגסיוא יד ץוח ,ןרעטש ערעדנַא עלַא

 72 ןופ רהעמ טרערנַאװ סָאװ ,?הַארטש ַא ןופ טייקטייוו .יד יו רעט

 -עס ַא ןיא רעטעמַאליק דנעזיוט 800 ןופ טייקלענש רעד טימ רהָאי

 רהעמ לָאמ 15 סנעטסנינעוו זנוא ןופ רעטייוו ָאזלַא ןענייז ייז .עדנוק

 ,"ירָאטנעס אפלַא , ןערעזנוא ןכש ןעטסטנעהענ םעד רַאפ

 -טייוו עכילסעמרענוא ,ןענַאז געמ ןעמ ,ערעייהעגנוא עכלעזַא ןופ
 רעיוהעננוא ךיוא ןענייז ןרעטש עזעיד זַא ,ןעסילש ןעמ זומ ןעטייק

 זיולב ייז ןעהעז רימ .ןוז רעזנוא רַאפ רעסערג ךרע רעד טינ ,סיורג

 ןופ ןרעטש עדנעצנעלג עכלעזַא ןעוו רעבָא .ךַאלטניּפ עדנענייש סלַא

 -בכענ רעד) "סוּפָאנַאק , רעדָא "סויריס , ?שמל יװ ,דויטיננַאמ רעטשרע
 עכלעוַא ןופ קרַאטש יױזַא ןעלהַארטש ("סויריס, ךָאנ ץנַאלג ןיא רעטס
 -קריוו רעד ןיא זַא ,ןעסילש ךָאד ןעמ זומ ,ןעטייקטייוו ערעייהעגנוא

 טייוו ױזַא טלעקנופ "סוּפָאנַאק טא .ןענוז עניזעיר ייז ןענייז טייקכיל

 ,סקַאלארַאּפ ןייז ןעגעירק טנעקעג טינ ץלַא ךָאנ טָאה ןעמ זַא ,זנוא ןופ
 ןַא ןופ לעה ױזַא טצנַאלג רע ןעוו ,ןייז רע ףרַאד סיורג יו טנייה
 ? טייקטייוו רעכילסעמרענוא

 -ס יו ר ג יד ןענעכערסיוא טריבורּפ ךיוא ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא

 -ענ ןענייז ייז ןעכלעוו וצ ,סולש רעד .ןרעטש עכלעזַא ןופ ט י י ק

 לעיפ ױזַא רחעפעגנוא זיא רע זַא זיא ,"סוּפָאנַאק , ,לשמל ,ןעגעוו ןעמוק
 רַאפ רעסערג זיא ןוז יד לָאמ ?עיפיוו ,ןוז רעזנוא רַאפ רעסערנ לָאמ

 יד ןעגעוו ךילרחיפסיוא ןעדער וצ ןעבַאה ךָאנ ןעלעוו רימ .דרע רעד

 -יא ןייז טינ טעוװ ָאד רונ ,ךעלטיּפַאק ערעטייוו ןיא דרע יד ןוא ןוז
 5ָאמ 10832 זיא ןוז רעד ןופ רעטעמַאיד רעד זַא ,ןעבענוצרעביא גירעב
 -מוא ןא טָאה ןוז יד זַא ; דרע רעד ןופ רעטעמַאיד םעד רַאפ רעסערג
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 6 א 07? שא

 עו א

 ןוז רעזנוא טימ ךיולגרעפ ןיא "סוּפָאנַאק , ןופ םוורג וד--.18 גנונכווצ
 ,(עלעטניפ עסייוו יד)
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 - ר ע 1 ,2 8 0 ,0 000  ַא יוװ ,םיור לעיפ ױזַא טמהענרעפ רעדָא גנַאֿפ

 סע זיא עלעציפ א רַאפ סָאװ טנייה .,(18 .םונ גנונבייצ העז) {ע ד

 ךיוא ןענייז ןעמַאנַארטסַא ! סוּפָאנַאק ן'טימ ךיילגרעפ ןיא דרע רעזנוא

 !ןעמַאזוצ ןענז דנעזיוט 159 יװ ױזַא טנייש רע זַא ,ןעגנַאגרעד

 ןיא טרַאּפשעגנייא ךיז ןוא טביולגעג ךָאנ ןעבַאה ןעשנעמ רימ ןוא

 סע זיא ,םיור-טלעוו םעד ןיא ביוטש א ,דרע רעזנוא זַא ,תולדג רעזנוא

 | | ! טלעוו רעד ןופ רעטנעצ רעד

 -ייוו תמאב עקַאט ,עכלעזַא ןענעוו ןעטייהלעצנייא ערעטייוו ןיא

 עלייוורעד ןעלעוו רימ .ןעזָאלניירא טינ ָאד ךיז רימ ןענעק ,ןעטלעוו עט

 ַא טננַאלרעד רע תעשבכ זַא ,רעזעל םעד ןעכאמ םאזקרעמפיוא ךָאנ

 ןיא ןענַייז ייז יו ט י נ ןרעטש יד רע טהעז ,?עמיה ן'פיוא קילב

 טימ ןע טכיול עג ןע ב ַא ה ייז יוװ רָאנ ,טנעמַאמ ןעגיזַאד םעד

 רימ זיב ,רהָאי 4 רעביא טמענ סע רלַאב יו .ר ע ה י ר 8 ןערהָאי

 וצ ןרעטש ןעטסטנעהענ םעד וליפַא ןופ ?הַארטש ַא ןעהעזרעד ןענעק

 ןעלהַארטש יד זַא ,ךָאד סע ךיז טהעטשרעפ ,"ירָאטנעס ַאפלַא , ןופ ,זנוא

 -ייז ,לעמיה ן'פיוא ןעהעז רימ עכלעוו ,ןרעטש עסקיפ ערעדנַא עלַא ןופ

 -ניוושרעפ גנולצולּפ לָאז "ירָאטנעס אפלא , ןעוו .,ערעטייוו לעיפ ןענ

 ערהיא יוװ ,םעדכַאנ ןעקרעמעב ןענעק טשרע סָאד רימ ןעלעוו ,ןעד
 רהָאי 4 ןיא זנוא וצ ןעכיירגרעד ןעלעו ןעלהארטש עטצע?

 טייוו יױזַא ךיז ןעניפעג ןרעטש עכנַאמ .רעטעּפש טָאנָאמ 872 טימ

 - יו | ט ןיא רַאנַאז זנוא וצ ןעכיירנרעד ןעלהארטש ערעייז זַא ,זנוא ןופ

 טינ ךיוא רימ ןעהעזרעד ןוז רעזנוא ֹוליִפַא ,םורַא ןערהָאא עדנעז

 ןוא טונימ 8 טימ רָאנ ,ףיוא טהעג יז ןעוו ,טנעמַאמ ןעבלעז םעד ןיא

 זיב ,סע טרעיוד טייצ לעיפ ױזַא ?ייו ,ר ע ט ע ּפ ש ןעדנוקעפ 7

 עכלעוו ,רעטעמאליק ןָאילימ 149 יד ךרוד ןרעדנַאװ ןעלהַארטש ערהיא
 .דרע רעזנוא ןופ ּפִא רהיא ןעלייהט

 טינ ןעגיוא ערעזנוא רַאפ גידנעטש ןעהעז רימ ,טרָאװ ןייא טימ
 עכלעזַא ,ע נ ע גנ ַא ג ר ע ם. ַא רָאנ ,טלעוו-ןרעטש עניטרעוונענעג ַא

 ראנַאז ןוא עטרעדנוה טימ ,רעהירפ ןערהַאי טימ טצנעלגעג טָאה יז יו
 | ,קירוצ ןערהָאי עדנעזיוט טימ
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 ,13 לעמיפאק

 .ןרעטש עדנרעדנאוו

 ןעטלעוו"ענוז עטסעטייוו יד ןופ ןערהעק-קירוצ טצעי ךיז רימָאל
 ןענָארטרעּפ ןענייז רימ ןיהואוו ,םיור-טלעוו ןעכילדנענוא םעד ןיא

 ןוא תורעשה ,ןעגנונכער ,ןעגנוטכַאבָאעב יד גידנעגלָאפכָאנ ,ןערָאװעג
 -יטיזָאּפ ןופ ןעטייצ ערעזנוא ןיא ןעמַאנַארטסַא יד ןופ סעיצַאלוקעּפס
 ענילָאמא יד וצ -- ןעננודניפרע עשינכעט ןוא ןעטּפַאשנעסיװ עוו
 -יו טנַאקעג טינ ןוא טסואוועג טינ ןעבָאה עכלעוו ,רעהעזנרעטש

 .ןעניוא עטעקַאנ ערעייז טימ ןעהעזעג סע ןעבָאה ייז יו ,רהעמ ןעס

 ירד טימ ןעצונעב וצ ךיז םוא ,לעמיה ן'פיוא טּפָא ץנַאג גידנעקוק
 טושּפ ?לכב ןרעטש יד ןופ ןוא הנבל רעד ןופ ,ןוז רעד ןופ סעיציזַאּפ
 -רוא-רוא ערעזנוא ןעבָאה ,סרעגייז סלַא ךיוא יו ,סרעזייוונעוו סלַא
 רערעגירעדעינ א ףיוא ןענופעג ךיז ןעכָאה ייז ןעוו ןליפַא ,ןרעטלע

 ,ןעקרעמעב טזומעג ,ןעמַאטש ערליוו עגיטנייה יד יוװ ,הנרדמ-רוטלוק
 ,עכלעזַא עגינייא ךיז ןעניפעג "להָאצ ַא ןהִא ןרעטש, יד ןעשיווצ זַא
 סָאװ ,טימרעד לעיצעּפס ?ללכ ןופ עמהַאנסיױא ןַא סעּפע ןענייז עכלעוו
 ןר עדכ ַאוו יז רונ ,עיציזָאּפ ןייא ףיוא גידנעטש טינ ןעביילב ייז
 -יירק עסיווע ג ךרוד ױזַא ןעכַאמ ןוא ןרעטש ערעדנַא ןעשיווצ
 .ןעטייצ עטמיטשע ב ןיא ררערעדמםורַא ןעז

 ןעפור וצ ןעביױהעגנָא עזיײװרעכיפריטַאנ ןעמ טָאה ןרעטש עכלעזַא
 ַא ןופ) "ןעטענַאלּפ , ךילנהעוועג טצעי ייז ןעפור רימ ."עדנרעדנאוע

 .("רערעדנַאו , : טעטיידעב סָאװ ,טרָאװ ןעשיכירג

 עזעיד ןופ ןעגנורעדנַאוו יד רעפרַאש ןוא רהעמ ץלַא גידנעריּפשכַאנ

 -נָאזעב רעייז טימ ןעגיוא יד ןיא ךיוא ךיז ןעפרַאװ עכלעוו ,ןרעטש
 טינ ןעניפעגסיוא טזומעג ןעשנעמ עגיטייצרַאפ יד ןעבָאה ,ץנַאלג ןרעד
 -עפ וא |ע טיי ק ? ע נ ש יד ןיא ךיז ןעדיישרעטנוא ייז זַא ,רונ
 לאמא זא ,ךיוא ןרערנאז ,?עמיה ז'פיוא זעגנונעוועב ערעייז ןופ ןעדאיר
 -עב ןרעטש ערעדנַא יד רעדייא ר ע ה י ר 9 .,טכַאנירַאפ ייז ןעצנעלג
 ןהעגפיוא ן ייב טלאה ןוז יד תעשב ,גאט-ראפ ?אמא ןוא ,ךיז ןעזייוו
 | .ןהעגרעטנוא רעדָא

 "ןרעטשדנעבַא , ןעמענ יד ןעגָארקעג סע ןעבָאה ןרעטש עכלעזַא
 ,ןערהָאי לעיפ יוװ סייוו רעוו ןעמונעג טָאה סע ."ןרעטשנעגרַאמ , רעדָא
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 -בַאבָאעב עגיטלעפגרָאז ךָאנ ,ןענייז רעהעזנרעטש עגיטייצראפ יד זיב
 ,ןעטענַאלּפ עֶלַא ןופ עטסדנעצנעלג יד ?שמל זַא ,ןעננאנרעד ,ןעגנוט

 ןיטעג יר) "סונעוו, ןעמַאנ ן'טימ ןערָאװעג טניורקעג זיא עכלעוו

 (טלעוו רעשימיור-שיכירג רעד ןיא טייהנהעש ןוא עבעיל ,גנילהירפ ןופ

 -ענ ןיא טניישרע ,"הנונ, ןעפורעג שיאערבעה ףיוא טרעוו עכלעוו ןוא
 -ַאמ ערעדנַא ןיא ןוא "ןרעטשדנעבַא , סלַא רהַאי ןופ ןעטַאנַאמ עסיוו
 ."ןרעטשנעגרָאמ , סלַא -- ןעטַאנ

 זיולב ןענארַאפ ןענייז סע זַא ,טלעטשעגטסעפ ןעמ טָאה ךילסילש

 -ַאֹּפ ערעייז טיול ,ןענייז עכלעוו ,ןרעטש עדנרעדנַאװ עכלעזַא ףניפ

 ןעמ .ןרעטשנעגרָאמ רעדָא ןרעטשדנעבַא ,ןוז יד רעביאנענעג סעיציז
 רַאפ ןעוועג ךילנעמ ןיא סָאד יװ ,יונענ ױזַא טמיטשעב ךיוא טָאה
 טמהענ סע ט יי צ ? ע י פ יװ ,ןעּפָאקסעלעט ןהָא רעהעזנרעטש

 ערעדנַא טימ רעדָא ,?עמיה ן'פיוא זיירק יא ןעכַאמ וצ ייז ןופ רערעי
 וצ ב ר ע מ ןופ ןרעדנַאװ וצ ייז טרעיד רע לעיפ יו ,רעטרעוו
 ףיולרעפ ןיא ךרוד סע טכַאמ הנבל יד יו ױזַא ,דרע רעד םורַא חרומ
 | .טַאנַאמ ַא ןופ

 רעטנוא ןעהעג ןוא ףיוא ןעהעג ןרעטש עדנערעדנאוו יד יו גידנעהעז

 וצ ח ר ז מ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ץלַא ,ןוז יד יו ױזַא גָאט ןערעי

 רעד ןיא זַא ,ןענופעגסיוא רעהעזנרטעש ענילַאמַא ןעבָאה ,ב ר ע מ

 - ר ע פ טקנוּפ א ןיא ךיוא ךיז ייז ןענעועב טייצ רע נב? עז

 טוהט סָאד יו ױזַא ,חרזמ וצ ברעמ ןופ ,ג נו ט כי ר ר ע ט ר הע ק

 שימָאנַארטסַא רעדָא , קירוצ ,ןעגָאז וצ ָאז ,טהעג עכלעוו ,הנבל יד

 .געט 80 עלא רהעפעגנוא ט ר י לו ק ע ר ,טדערעג

 יד טכַארטעב ןעמ ןעוו ,ןעקרעמעב ןעמ ןעק ןעגנוגעוועב עכלעזַא

 יד ןופ סעיציזָאּפ יד טימ ךיילנרעפ ןיא טענַאלּפ ַא ןופ סעיציזַאּפ

 ןעוו ,לשמל .ןעדנעבַא ?הָאצ רעסיוועג ַא ןופ ףיולרעפ ןיא ןרעטש עסקיפ
 ,סרַאמ טענאלּפ רעד ןופ עיציזַאּפ יד ןעקרעמנָא דנעבַא ןייא ךיז לָאז ןעמ
 רהיא ךרוד ןעדיישרעטנוא טכייל גיסעמסינטלעהרעפ ןעק ןעמ עכלעוו
 -נרעטש עטנַאקעב א ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ,ןייש | ע ט יו ר
 םימואת ל?זמ ןעבעל רעדָא ןעדַאיעלּפ יד ןעבעל ןעגָאז רימָאל ,עּפורג
 ןענַאיצַאלעטסנַאק עזעיד טכַארטעב לָאמ ןייא רונ טָאה סע רעוו ןוא)
 -נעטש .ןיוש ייז טעװ ,ךעלטיּפַאק עטשרע יד ןיא ןעגנוזייוונָא יד טיול
 ַא ןיולב שרַאמ רהיא ןעריּפשכָאנ רעהכַאנ ןוא ,(ןענעקרעד לענש גיד
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 זיא יז זא ,ןעקרעמעב וצ ןעלהעפרעפ טינ ןעמ טעװ ,רדסכ ןעכאוו ראאּפ

 .ןרעטש עסקיפ עזעיד ופ ןע טָארטעגבכבָא

 "נוגעוועב יד ןעריּפשכָאנ דנַאנַאכָאנ טַאנָאמ עבילטע לָאז ןעמ ןעוו

 -?נערנוא עסיוועג ןעקרעמעב ךיוא ןעמ טעוװ ,טענַאלּפ רעזעיד ןופ ןעג

 ףיוא ןעביילב יז טעוװ ןעדנעבא עסיוועג ןיא : ךילמענ ,ןעטייקניסעמ

 -מענ ,קירוצ סעּפע ןעוועריקרעפ ןעדנעבא ערעדנַא ןיא ,טרָא ןייא

 ןעצעזטרַאפ ךָאד יז טעוו ךילסילש רעבַָא ,ברעמ ךָאנ חרזמ ןופ :ךיל

 "ביר רעכילנהעוועג רהיא ןיא ןרעטש עסקיפ יד ןעשיווצ שראמ רהיא
 טרילוק ע ר סע ױו) ױזַא טָא ,חרזמ ךָאנ ברעמ ןופ : ךילמענ ,גנוט

 ךַאד רהיא ןעהעז רימ ?הָאובָא ,טַאנָאמ וצ טַאנָאמ ןופ הנבל יד ץלַא

 -םיר רעד ןיא דרע רעזנוא םורַא עזייר יד גידנעכַאמ ןעדנוטש 94 עדעי
 טהעגנ הנבל יד םוראוו ,ךאזרוא יד זיא סאד) ברעמ וצ חרזמ ןופ גנוט

 .(טניטעּפשרעמ רעדא ,ר ע ט ע פ ש דנעבא ןעדעי ףיוא

 ןעגנוגעוועב יד ןעריּפשכָאנ ץלַא טלָאז ,רעזעל רעבעיל ,רהיא ןעוו ןוא
 ,טייצ ַאזַא ןופ ףיולרעפ ןיא ןרעטש ןעדנרעדנַאװ ןעטיור ןעזעיד ןופ

 רעדָא ןעדַאיעלּפ יד ןעבעל ןעהעזרעד רעדעיוו םהיא טלָאז רהיא זיב

 טקרעמעגנא ךיז טאה רהיא עכלעוו ,ןרעטש עסקיפ ערעדנא ןעבעל

 רהיא טעװ ,גנוטכאבָאעב עטשרע רעייא טכַאמענ טָאה רהיא תעשב

 ןעבָאה ןעטייצ עטלַא-יורנ ןיא רעהעזנרעטש יד יוװ יוזא ,ןעניפעגסיוא

 םעד טָא .ר ה ַאי ייוו צ םורא טרעיוד סָאד זַא ,ןענופעגסיוא סע

 -ַאמ ןייא ןיא ןעכאמוצכרוד הנבל רעד טמהענ סע סאוו זיירק ןעשילמיה

 .טַאנָאמ 94 עּפַאנק ןיא ןעכַאמוצכרוד סרַאמ םעד סע טמהענ ,טַאנ

 וענופעגנ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעטנעמונַאמ ענינייא ןופ דנורג םעד ףיוא

 ןופ סרעטנעצ-סנַאיצַאזיליװיצ עטסעטלע יד ןיא ןעננובָארנסיױא ייב

 ףיוא ךיוא יו ,םירצמ ןוא ?בב ,רושא ןיא ; ךילמענ ,אקירפַא ןוא ןעיזַא

 רעשרָאפ עטרהעלעג ןעבָאה ,ןעטפירש עשיזעניכ עטְלַא ןופ דנורג םעד

 ןיוש ןעמ טָאה קירוצ רהָאי 4000 טימ סנעטסנינעוו זַא ,טלעטשעגטסעפ

 טיול גנונדרַא רעטמיטשעב ַא ןיא ןרעטש עדנרעדנַאװ יד טלעטשעגסיוא

 ן'פיוא ןיירק א ; ןעכַאמ וצ ייז זטרעיוד סע סָאװ ,{ע ד ַא י ר ע ּפ יד

 .חרזמ וצ ררעמ ןופ ל?עמיה

 יד ךיֹוא טנעכערענוצ סלָאמַאד ןעמ טָאה ןרעטש עדנרעדנַאװ יד וצ

 ףעדָא ןַאלּפ-יוב םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ןעמ ןוא הנבל יד ןוא ןוז
 ,19 ,םוניגנונכייצ רעד ףיוא יו ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ םעטסיס
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 -ייו ץלַא ןיא רהיא םורַא ןוא ד רע יד ר ע ט נ ע צ ןיא

 ןעמס יו ,רעדַא (םילונלג :שיאערבעה ףױא) ןערעפמס ערעט

 יבככ העבש) ןרעטש-רעדנַאו 7 יד ןעלמיה ,ןענַאז ךיוא סע טגעלפ

 -ירק ןופ ןערעפס ייווצ ,ןרעטש עסקיפ ןופ ערעפס ַא רעהכאנ ,(תכל

 ןעמ טָאה סָאד :;לעמיה רענעלַאטסירק רעטייווצ ןוא רעטשרע) לָאטס

 רהעז עסיוועג ַא ןערעלקרע ןענעק וצ םוא ,רעטעּפש לעיפ ןעבעגעגוצ
 ,טלעוונרעטש רעסקיפ רעצנאנ רעד ןופ גנוגעוועב ערַאבנייש עמַאזגנַאל

 ןעטכארטעב ןעלעוו רימ ןעוו ,עדער יד ןייז טעוו סע רעכלעוו ןעגעוו
 ייז רעביא ןוא ,(?ענוק דרע רעזנוא ןופ ןעגנונעוועב ענעדעישרעפ יד

 טָאה עכלעוו ,טפַארק עלַאפסינמייהעג יד טבעוושעג סע טָאה ןעמעלַא
 ,ןעטרָאד .םזינַאכעמ-טלעוו ןעניזַאד םעד גנונעוועב ןיא טכארבעג סע

 סע ךיז טניפעג ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןעמ טָאה ,לעמיה ןעטפלע םעד ןיא

 סָאו ןוא "עליבָאס םומירּפ , ןייטַאל ףיוא ןעפורעג טָאה ןעמ סאו

 | (+ גנונעווע ב עט שר ע יד טניימ סע

 טהור טרָאד זַא ,ןעסייהעג סע טָאה ןָאיגילער ןופ ךַארּפש רעד ףיוא
 עטסרעביוא עזעיד ךיוא טָאה ןעמ .טלעוו רעד ןופ ארוב רעד סלַא טָאג
 -יידעב עכלעוו ,רעטרעוו עשיכירג ןופ) "םואעריּפמע , ןעפורעג טלעוו
 טָאג סע טציז טרָאד זַא ,ןעמונעגנָא טָאה ןעמ ןוא ("רעייפ ןיא , : ןעט

 רעטלַאלעטימ ןיא ןעמעָאּפ ןוא רעקנעד ,ןעמָאנָארטסַא עשידיא יד (*
 ךילמענ ןוא ,םילוגלג רעדָא ס ע ר ע פ ס ן ה ע צ רונ טנעכערעג ןעבָאה
 עמעָאּפ ס'לוריבג ןבא ןיא ןעבעגעגנָא ווא סָאד ווו ,גנונדרָא רעדנעגלָאפ ןיא
 חרי (1 ; רוּפכ םוי רַאפ רוזחמ ןיא ךיוא ךיז טנופעג עכלעוו ,"תוכלמ רתכ,
 ,(סרַאמ) םידאמ (8 ,המח (4 ,(םונעוו) הגנ (8 ,(רוקרעמ) בככ (9 ,(הנבל)
 יד ךיוא זיא סָאד) תולזמ ףוגלג (8 ,(ןרוטַאס) ותבש (7 ,(רעטיּפוי) קדצ 6
 .לבכשה לוגלג (10 ןוא ףיקמה לוגלג (9 ,(ןרעטש עסקופ ערעדנַא ןופ ערעפס

 י ד ,"עליבָאמ סומירּפ , םעד ןענעבכער ןעמ ףראד "ףיקמה ףוגלג , סלַא
 ןוא עשינייטַאלשיכירג יד ןופ טפַארק"סגנוגעוועב עטשרע
 רעדא ןערעפס עלא רעביא רונ ,ןעמָאנָארטסא עבולטסירק עכולרעטלא-לעטימ
 -רעטלַאלעטימ וד ןיוש ןעבָאה ,"עליבָאמ םומירּפ , רעד רעביא ךווא ,ןעלמיה
 ןעטפירש יד ןופ ןעסילש וצ ךיוא זיא סָאד יו ,ןעפָאזָאליפ עשידיא עכיל
 רעדָא 5 כ ש םעד עדַארג טלעטשעגרָאפ ךיז ,יולה הדוהי ןופ ןוא ם"במר ןופ
 -עגסיוא ,לבש ר ע י ו 1 ךָאנ ,יווַא וויא סע ץנ עג לע ט נ ו א יד
 וד סלַא ץ נע גו ? ע ט ג ו א רעד ןופ סיורַא זיא ס על ַא וַא ,ןעמוק
 ."ןעגנַאפנָא עלַא ןופ גנַאפנָא , סלַא ,טפַארק עש י ר ע 9 ּפ עש
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 -עגסיוא ןוא ענילייה ,םיכאלמ יד ןופ טלעגנירעגמורַא ,ןָארט ןייז ףיוא
 .ןדעדזנ רעד ,טרָאװ ןייא טימ ,תומשנ עטרעטייל

 -אז וצ אז ,רוטקעטיכרַא עשילמיה עזעיד ,גנונדרַא-טלעוו עזעיד טָא

 םעד זיב רעקלעפ עטריזיליוויצ עֶלַא ייב ןעמונעגנַא ןעבילבעג סע זיא ,ןעג

 -כערטייצ רעכילטסירק רעד ןופ טרעדנוהרהַאי ןעט18 רַאנָאז ןוא ןעט7

 .ַא ןיא "ָאענ;) םעטסיס עשי ר ט נ ע צ ַא ע ג יד זיא סָאד .גנונ

 0 א טאג א

 7 הזטוז סקס |

 / סו

 סו 0 7 3

 ,םעטסיס עשיאעמעלָאטּפ רעדא עשירטנעצָאעג יוד --- ,19 גנונכיוצ

 ןעמַאנ םעד ךיוא טנָארט סָאװ ,(ררע : טניימ סָאװ ,טרָאװ שיכירנ

 ,רעקיטאמעטאמ ןעשיכירג םעד ןופ ןעמאנ םעד ךאנ "עשיאעמעלָאטּפ ,

 -נָא טָאה רעכלעוו ,סואעמעלָאטּפ סוידואלק ףַארגָאעג ןוא םָאנַארטסַא

 עכילטסירק יד רַאפ 180 רהָאי ַא טימ קרעוו סיורג ןייז ןעבעירשענ

 -לַא, ןעמאנ ןעשיבַארַא ן'טימ ךילנהעוועג םע טפור ןעמ .גנונכערטייצ
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 טרָאו ַא ןופ ,("טסעשזרַאמלא , ןעכַארּפשעגסױא שילגנע) "טסענַאמ

 ןופ ךוב-רהעל רעד ןעוועג זיא סָאד ."עטסערג סָאד , טעטיידעב סָאװ

 וא סוקינרעּפ ַא ק יװ םעדכָאנ טייצ עגנַאל ַא ךיוא עימָאנַארטסַא
 ,ןעגנונכער ןוא תויאר ענעדעישרעפ טימ ןעזיוועב ןיוש ןעבָאה ערעדנַא

 ןופ רעטנעצ רעד טינ זיא דרע יד זַא ןוא עשלַאּפ א זיא ערהעל עזעיד זַא

 ,םעטסיסיוענוו רעד ןופ ?לייה ט  ַא רונ ,טלעוו רעד

 -עישרעפ ןיא ךיז ןעהערד עכלעוו ,ערעדנַא יד יו טענַאלּפ אזַא זיולב

 -נעסיוו עזעיד .רעטנעצ רעייז סלַא ןוז רעד םורַא ןעדָאירעּפ ענעד

 -עה, ןעפורעג רעבירעד טרעוו םעטסיס עשימַאנַארטסַא עכילטּפַאש
 .(ןוז :טניימ סָאװ ,טרָאװ שיכירג א זיא "אילעה ,,) ,"עשירטנעצַאיל

 טמהענ סע ר ע ג נ ע ? סָאװ ןַא ,טכער טימ גידנעמהעננָא

 -ייוו ץלא ,בלעוועג ןעשילמיה ן פיוא זיירק א ןעכאמ וצ טענאלּפ א

 -נרעטש עגיטייצרַאפ יד ןעבָאה ,דרע רעד ןופ ןייז יז זופ ר ע ט

 יבככ העבש , יד ,ןרעטש עדנרעדנאו 7 יד טלעטשענסיוא רעהעז

 -לָאפ ןיא ,ןעמַאנַארטסַא עשירומלת ערעזנוא ןופ ןושל ן'טימ "תכל

 : גנונדרא רעדנעג

 .רהָאי 90 ןיא זיירק ַא טכַאמ :(י א ת ב ש רעדָא ןרוטַאס

 .רהֶאֹי 19 ןיא זיירק א טכַאמ :ק ד צ רעדָא רעטיּפוי
 .רהָאֹי 9 ןיא זיירק א טכַאמ :ם יד ַא מ רעדַָא סר ַאמ

 .רהאי 1 ןיא זיירק א טכאמ :ןוז יד

 .רהָאי 1 ןיא זיירק א טכאמ :ה נונ רעדָא סונעוו

 .רהָאי 1 ןיא זיירק א טכאמ :ב כוכ רעדַָא ווקרעמפ

 .טַאנַאמ 1 ןיא זיירק א טכאמ :ה נ ב ? יד

 ןעגנוטכַאבָאעב רהעמ טכַאמענ טָאה ןעמ זַא ,רעבָא טייצ רעד טימ

 יו ,ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ עסיוועג ןעדנופרע ךיוא טָאה ןעמ ןוא

 -סַא, : רעטרעוו עשיכירג יד ןופ) עי ב ַא יל ַא ר ט ס ַא יד לשמל
 ץלא ךיוא ךיז ןעמ טָאה ,(ןעמהענ -- "ןָאיבַאל , ןוא ןרעטש -- ?ָארט
 ןעטענַאלּפ ערעטנעהענ יד ןופ ןעננונעוועב יד זַא ,ןעהעזענמורַא רחעמ

 יד ןופ יו ,גיסעמלענער יוזַא טינ רָאנ סעּפע ןענייז סונעוו ןוא רוקרעמ

 עשילביב ןיא ןעמענַאלּפ יד ןעפורעגנָא ןעבָאה ןעדיא יד יווַא יו (+
 -וולפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסידומלת יד ,טמיטשעב טינ ןעמ סייוו סָאד ,ןעטייצ

 ןוא ןעמונעגנָא ןעבָאה ,רעבַארַא יד ווו ווזַא "טסעגַאמלַא , םעד טרידוטש גיס
 .ןעמעג עכלעזַא טָא טרהופעגגיוא
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 -עב טַאהעג סעּפע ןעבַאה ןעננורעדנַאװ ערעייז ,ןעטענַאלּפ ערעטייוו
 ןוא טייהרעכיז רעשיטאמעטַאמ טימ ןעמ סייוו טנייה .ןעגעוו ערעדנָאז
 ןענופעגסיוא טָאה ןעמ ; ױזַא זיא סָאד ם ו ר א ו ו ,טייקניאיונעג
 ןעהערד ןעטענַאלּפ עזעיד עדייב ?ייוו ,רעבירעד רונ טינ זיא סָאד זַא
 ערעייז לייוו ךיוא ןרעדנָאז ,ןוז רעד םורַא ערעדנַא יד יו ױזַא ךיז
 -נַא טימ רעדָא ,ןוז יד ןוא דרע יד ן ע ש יוו צ ךיז ןעהיצ ןעזיירק
 ,ןוז רעד וצ ר ע ט נ ע ה ע נ ךיז ןעניפעג ייז ?ייוו ,רעטרעוו ערעד
 ןעמ ןוא טסואוועג טינ סע טָאה ןעמ ןעוו רעבָא ,לענוק דרע רעזנוא יו

 ןעזיירק ןיא טלעוו-ןרעטש עצנַאג יד ןענַאּפשוצנייא טכוזעג ץלַא טָאה

 יונעג ןעמיטשעב וצ ןעטייקגירעווש טַאהעג ןעמ טָאה ,דרע רעד םורַא
 ןרעדנע טזומענ טפָא ץנַאג טָאה ןעמ ןוא ןעגנורעדנע ערעייז ןופ טייצ יד
 .ןעלעבַאט עשימָאנַארטסַא יד ןעריגערָאק ןוא

 זא ,ןעקנעד וצ ןעביוהעגנָא ןעמַאנַארטסַא עלעיפ ןעבָאה םעד בעילוצ
 ייז טּפעלש עכלעוו ,ןוז רעד םורַא ךיוא ךיז ןעהערד סונעוו ןוא רוקרעמ

 רעטנוא רעבָא .דרע רעד םורא גנוגעוועב רעכילרהעי רהיא ןיא טימ
 סוכרַאּפיה יוװ ,ןעמַָאנַארטסַא עשיכירג עטסערג יד ןופ סולפנייא םעד
 ןענעוו ןעטכַארט וצ טרעהענפיוא וליפַא ןעמ טָאה ,סואעמעלָאטּפ ןוא

 -ָאק רעלַאינעג רעד ןזיב ,ןעגנונעוועב "עכילטנעררָארעסיױא, עכלעזַא
 ,ןעננונכערסיוא ןוא סענעכערכּפָאק ענירהעיגנאל ךָאנ ,זיא סוקינרעּפ

 ןוא רוקרעמ ןעטענַאלּפ יד רונ טינ זַא ,סולש םוצ ןעמוקענ ךילדנע

 ,ןעטענַאלּפ ערעדנַא עלַא ןרעדנַאז ,ןוז רעד םורַא דיז ןעהערד סונעוו
 | | .דרע רעזנוא ךיוא רעטנורַאר

 וצ ַאז ,רעזעיד ףיוא ןעלעטשוצּפָא ךיז ןעמוקסיוא ךָאנ טעװ זנוא
 יד ןיא סלַאפנעדעי סענערהעקרעביא ןַא ,סענערהעקרעביא-טלעוו ,ןענָאז
 -ננרעּפָאק רעדָא ר עש י ר ט נע צ ַא י ? ע ה רעד ףיוא ,תוחומ

 רעדַָא רעש ירטנע צ ַא ע ג רעד וצ ץאזנעגעג ןיא םעטסיס רעשינַאק
 פעטיּפַאק ןערעטייוו וא ןיא ןעלעוו רימ ןעוו ,םעטסיס רעשיאעמעלָאטּפ
 עלייוורעד רימ ןעלעוו ָאד .דרע רעד ןופ ןעגנוגעוועב יד ןעטכַארטעב
 -יקניסעמלענערנו א יד ןערעלקרע וצ םוא זַא ,ןעבעגרעביא

 יד ןיא ןעגיוא עטעקאנ טימ ןעקרעמעב ךיוא ןעק ןעמ עכלעוו ,{ ע ט
 ןוא רעקיטַאמעטַאמ עשיכירג יד ןעבָאה ,ןעטענַאלּפ ןופ ןעגנוגעוועב

 -ק י סי ּפ ע עטנַאנעגדָאז ןופ םעטסיס ַא טכַארטעגסיױא ןעמַאנַארטסַא
 -- "סָאלקיק , ,רעביא -- "יּפע, רעטרעװו עשיכירג יד ןופ ן} ע ?



 107 ץנארק פיליפ

 ךיז ןענעוועב ןעטענַאלּפ יד זַא ,טלעטשענרַאפ ךיז ןעבָאה ייז .(זיירק

 רעביא ריז ןענעוועב סרעטנעצ ערעייז סָאװ ,ןעזיירק עכלעזַא ןיא

 רוב ןייז ןיא טלעקיווטנע טָאה סואעמעלַאטּפ ,דרע רעד םורא ןעזיירק

 ןעדנופרע זיא רעכלעוו ,םזינַאכעמ ןעטריצילּפמַאק רהעז ןעגיזַאד םעד
 ןיא סוינַאלַאּפַא רעקיטַאמעטַאמ ןעשיכירג ןעסיורג םעד ןופ ןערָאװעג

 -טסירק רעד רַאפ טרעדנוהרהַאי ןעטירד ףוס םעד םורַא עירדנַאסקעלַא

 | .גנונכערטייצ רעכיל

 טהערד סקַא רהיא סָאװ ,?עדער א ןעלעטשרָאפ ךיז לָאז ןעמ ןעוו
 ,סקַא רהיא םורַא ךיז טהערד דָאר עזעיד תעשב רָאר א םורַא ךיז

 םעטסיס רעניזַאד רעד ןעגעוו ףעירנעב א סעּפע ןענעירק רימ ןעלעוו

 ױזַא ,טלעטסניקעג ױזַא ןעוועג זיא םעטסיס עזעיד ,ןעלקיסיּפע ןופ

 ןעננונכערסיוא יד סָאװ םעדרעסיוא ,דנעכערבּפָאק ןוא טריצילּפמַאק

 "קריוו רעד טימ טמיטשעג טינ ץלַא ךָאד ןעבָאה ןעגנונעוועב יד ןעגעוו
 סע זַא -- .ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעגנוגעוועב ע'תמא יד טימ ,טייקכיל

 -ענ רעטלַאלעטימ ןופ ןעטייצ עטסרעטסניפ יד ןיא ךיוא ךדיז ןעבָאה

 וצ סעּפע ןעביוהעגנָא ןעבָאה עכלעוו ,רעקנעד עפעיט עכנַאמ ןענופ

 -יירק לעיפ ױזַא טימ טלעוו יד ןעפַאשעב ןעבָאה לָאז טָאג זַא ,ןעלפייווצ

 -עמ עטלעצניקעג ןוא עטלעריירדעג עכלעזַא טימ ,ןעזיירק רעביא ןעז

 נינעק רעשינַאּפש רעד זַא ,םעד ןעגעו טלהעצרעד ןעמ .,ןעמזינַאכ

 -נוהרהַאי ןעט19 ןיא טבעלענ טָאה רעכלעוו ,רעטנהעצ רעד ָאסנַאפלַא

 -ָאנָארטסַא טנרעלענ טָאה רעכלעוו ןוא (1284 ןיא ןעברָאטשעג) טרעד

 ןא ףיוא ןעפורוצסיוא הטומ םעד טָאהעג טָאה ,רעבַארא יד ייב עימ

 הצע ןַא טנערפעג םהיא ייב טלָאװ טָאנ ןעוו זַא ,ןעּפוקסיב ןופ הפיסא

 סע ןעכַאמ וצ ןעהטַארעג םהיא רע טלָאװ ,טלעוו יד ןעפַאשעב וצ יו

 ,טריצילּפמַאק ױזַא טינ ,רעכַאפנייא

 רעסיורג ַאזַא ןענופעג עקַאט ךיז טָאה רעטעּפש 950 רהַאי ַא טימ
 טעטּפיוהעב םתס טינ טָאה רעכלעוו ,רעקנעד רעפעיט ןוא םָאנַארטסַא

 עכנאמ ןוא (סָאמַאס ופ סו כ ר ַא ט ס י ר א ?שמ? יװ יוזא

 טרעדנוהרהָאי ןעטירד ןיא טבעלעג טָאה סָאנָארטסַא רעסיורג רעזעיד (+
 רעטשרע רעד סע טָאה רע זַא ,טנעכער ןעמ ,גנונכערטיוצ עבילטסורק וד רַאפ
 ,טלהעצרעד ןעמ ןוא ,ןוו רעד םורַא ךיז טהערד דרע יד זַא ,טכַארטרעד ךיז
 וד טרעטש רע, סָאד ,תוסרוקיּפַא ןיא טגידלושעב םהיא ןעמ טָאה רַאפרעד זַא
 ,"רעטעג יד ןופ עהור
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 רעד םורַא ךיז טגעוועב ןיילַא דרע יד זא ,ןעפַאזָאליפ עשיכירג ערעדנַא

 סָאװ ,קרעוו ַא ןיא ןעזיוועב דיל ד ניר ג עקַאט סע טָאה רע רונ ,ןוז

 רַאפ ץרוק ןענעישרע זיא סָאװ ןוא ןייטַאל ןיא ןעבעירשעגנָא טָאה רע

 ; ןעמָאנ םעד רעטנוא 1949 ןיא טיוט ןייז

 128 110600104101ט0068 0: גוגצנ 6016841זג.

 .סוק ינ ר עפ ַא ק ס ַא 7 ַא ק י נ ןעוועג זיא סאד

 טָאה טוקינרעּפָאק וו ,םעטסיס עשירטנעצַאילעה וד--,920 גנונכיוצ
 ,טנעבייצעג ןוולַא סע

 -ער , יד טלעטשעגרַאפ ךיז טָאה חלנ רעשילוּפ רעזעיד ױזַא יו
 ,20 רעמונ גנונכייצ יד טגייצ ,"ןעזיירק עשילמיה יד ןופ ןענאיצולאוו
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 -רעביא-טלעוו ןייז ןיא רענענייא ןייז ןופ עיּפאק עיונעג א זיא עכלעוו

 .ךוב ןעדנערהעק

 -יירק עגיסעמלעגער ןיא טנעכייצרעפ ךיוא טָאה רע זַא ,ןעהעז רימ

 -עייז ןעכַאמ וצ ייז טסהענ סע סָאװ ,ןעטייצ יד טיול ןעטענַאלּפ יד ןעז

 ס ? א ןו ז רעד טימ רונ ,בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא ןעזייר ער

 -כייצ ףיוא זיירק ןעטצעל םעד םורַא סנעכייצ-ןרעטש יד .ר ע ט נ ע צ

 -ריפ ןעטנַאנעגיַאז םעד ,טלעוו-ןרעטש עסקיפ יד רָאפ ןעלעטש 90 גנונ
 | | .טנעמַאמ

 ןעמַאנַארטסַא ןעבָאה ,9 ?עטיּפַאק ןיא ןעבענענרעביא זיא סָאד יו

 -עט עטסעב יד ןופ עפליה רעד טימ ןענופעגסיוא קירוצ גנַאל טינ רָאג

 עסקיפ עטנַאנעגדַאז יד זַא ,ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ ןוא ןעּפָאקסעל

 -על סע'סוקינרעּפָאק ןיא .ןעננוגעוועב ענענייא ערעייז ןעבָאה ןרעטש

 רעדָא סגנורעסערגרעפ ןענעוו ט'מולחעג טינ םענייק ךיז טָאה טייצסנעב

 ןעמ טָאה טיוט ןייז ךָאנ רהֶאי 66 םורַא טשרע .רעזעלג סגנורעטייוורע

 ןעבָאה טינ לָאז סע רעוו .?עמיה ן'פיוא ּפָאקסעלעט ַא טלעטשעגנָא

 רעלאינעג רעד זא ,רעכיז זיא סע רעבא ,*) ּפאקסעלעט םעד ןעדנופרע
 טימ טצונעב ךיז ר ע ט ש ר ע רעד טָאה ַאע לי? ַאנ רענעילאטיא

 םוא ,1009 ןיא טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה רע ןעכלעוו ,טנעמורטסניא ַאזַא
 .טלעוו-ןרעטש יד ןעטכַארטעב וצ

 עסקיפ יד ךָאנ) ןעזיירק ןעטרעיפ ןוא ןעטירד ,ןעטייווצ םעד ןיא
 -וי ,ןרוט ַא ס ןעטענַאלּפ יד טלעטשעג סוקינרעּפַאק טָאה (ןרעטש
 רעד טיול 19 גנונכייצ רעד ףיױא יו ױזַא ,ס ר ַא מס ןא ועטיּפ

 ןוז יד טָאטשנָא ןיוש רע טָאה םעדכַאנ רונ .םעטסיס רעשיאעמעלאטּפ

 סּלַא רהיא םורַא זיירק ַא ןיא הנבל רעד טימ דרע רעזנוא טלעטשעג
 -רעמ ןוא סונעוו ןופ ןעזיירק יד ןעגלאפ רעהכַאנ .רעטיילנעב רהיא

 .ןוז יד טלהַארטש רעטנעצ ןיא ןוא ,רוק

 ןופ ןעננונכערסיוא ןוא ןעננוטכאבָאעב עלַא טיול עקַאט סע זיא ױזַא

 -ליה רעד טימ רונ .ןעטייצ ערעזנוא ןיא ןעמאנארטסא עטרהעלענ עלא

 טָאה ןעגנוטסעמ ערעיונעג ןוא ןעטנעמורטסניא ערעסעב ץְלַא ןופ עפ

 -נורעדנַאוו יד ןופ ןעדָאירעּפ יד טמיטשעב רעכילטקניּפ רונ טינ ןעמ

 .ו עגַאלייב יד ןוא 40 לעטיּפאק םעד העז ")



 י טלעוו לעמיה יד | 10

 "סיוא ךיוא טָאה ןעמ ןרעדנאז ,ןעטענאלּפ עטנַאקעב-טלא יד ןופ ןעג

 : .ע יי נ ךס א ןענופעג

 -יוא ןוא עכילרעני א ןיא טלייהטוצ ןערעוו ןעטענַאלּפ יד

 ,סראמ ןוא דרע יד ,סונעוו ,רוקרעמ ןענייז עכילרעניא יד .ע כ י 7 ר ע ס

 .וטּפענ ןוא סונַארוא ,ןרוטַאס ,רעטיּפוי ןענייז עכילרעסיוא יד ןוא

 "רעק עשילמיה עניילק ךס ַא ךיז ןעהערד ןעּפורגנ ייווצ עזעיד ןעשיווצ

 רעדָא "ןעדיאַאטענַאלּפ , ןעמָאנ ןעניימעגלַא םעד ןעגָארט עכלעוו ,סרעּפ
 ןוא רוקרעמ רונ ןענייז דרע רעד וצ וויטקעּפסער ."ןעדיאָארעטסַא,

 -י וו צ ךיז ןעהיצ ןעטיברַא ערעייז לייוו ,ןעטענַאלּפ עכילרעניא סונעוו

 ,ןֹוז רער ןופ רעטייוו ןיוש ןענייז ערעדנַא עלַא .ןוז יד ןוא דרע יד ןעש

 י ר ,ררע יד יו

 ןיא ךיז ןעפראוו עכלעוו ,ןעטענַאלּפ עטנַאקעב-טלַא 5 יד רעסיוא
 עסיורג 2 ךָאנ ןופ טנייה רימ ןעסייוו ,ץנַאלנ רעייז טימ ןעניוא יד

 -רונ ןעקרעמעב ןעמ ןעק ןייש רעייז סָאװ ,עניילק 800 םורַא ןופ ןוא

 ,ןעּפַאקסעלעט ךרוד)

 ןעמָאנ םעד טנַארט ןעטענַאלּפ עטנַאקעב עֶלַא ןופ עטסעטייוו יד

 .רהָאי 109 עּפַאנק ןיא ןוז רעד םורַא עזייר רהיא טכַאמ יז .ןוטּפענ

 -נונכער עשימָאנַארטסַא עפעיט רהעז עסיוועג ףיוא ךיז גידנעציטש רונ

 ץלַא ךָאנ זיא יז זַא ,סולש םוצ ןעמַאנַארטסַא ענינייא ןעמוק ,ןענ

 ךָאנ סנעטסנינייו זא ןוא םעטסיסד-ןענוז רעזנוא ןופ עטצעל יד טינ

 ערעזנוא ןופ ענייק טימ זַא ,ןוז רעד ןופ טייוו ױזַא ךיז טהערד ענייא

 .ןעריּפשרעד טינ ןיוש רהיא ןעמ ןעק ןעּפָאקסעלעט עגניטנייה
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 ןופ רעדעי ןופ גנוטכארטעב ַא וצ ןעהעגרעביא טצעי ןעלעוו רימ

 -ייקטייוו ערעייז ןופ גנונדרַא רעד ןיא רעדנוזעב ןעטענַאלּפ עסיורג יד

 יַאנ ןעכַאמ עכלעוו ,ערעטנעהענ יד ןופ גידנעגנַאפנָא ,ןוז רעד ןופ ןעט
 : ךילמענ ,טייצ רעגינעוו ןיא ןעזיירק ערעייז עזייוורעכילריט |

 .געט 88 ןיא ןוז רעד םורַא טרעדנַאו רוקרעמ

 ,נעט 296 ןיא ןוז רעד םורַא טרעדנַאװ סונעוו

 .געט 891 ןוא רחָאי 1 ןיא ןוז רעד םורַא טרעדנַאװ סרַָאמ

 -עפ ענעדישרעפ ןיא ןוז רעד םורא ןערעדנאוו ןעדיאטענאלּפ יד

 | ,ןערָאיר

 .געט 213 ןוא רהָאי 11 ןיא ןוז רעד םורַא טרעדנַאװ רעטיּפוי
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 .געט 107 ןוא רהָאי 99 ןיא ןוז רעד םורא טרעדנאו ןרוטַאס
 .געט 7 ןוא רהָאי 84 ןיא ןוז רעד םורַא טרעדנַאװ סונַארוא
 .געט 284 ןוא רהָאי 164 ןיא ןוז רעד םורא טרעדנַאװ ןוטּפענ
 -כייצ יד טנייצ ,דרע רעד טימ ךיילנרעפ ןיא ןענייז ייז סיורג יו

  ףיוא דנַאה רעקניל רעד וצ) רעטיּפוי זיא טענַאלּפ עטסערג יד .91 גנונ

 טאג
 טוט

 ןעטענַאלּפ עסיורג 8 יוד ןופ סיורג עגוסעמסונטלעהרעפ וד---,21 גנונכווצ

 .סנעביוצ ענעמונעגנָא ערעיוו טימ

 -ייצ עכלעוו ,ןרוטַאס זיא סיורג ןיא עטסכענ יד .(גנונכייצ רעזעיד

 : .|ע ג ני ר ערהיא טימ סיוא ךיז טנעכ

 -מיס עסיוועג טימ ייז ןעריקרַאמ וצ ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא סע

 ףיוא ןעהעז וצ זיא סָאד יוװ ,סנעכייצ ,טדערעג רע'טושּפ ,רעדָא ןעלָאב

 -ייצ עכלעזא ןעבַָאה עיגַאלַארטסַא רעד ןיא 21 ןוא 90 ןעגנונכייצ יד
 ןופ ןעגנוגָאזסיױוארָאפ יד ייב עלָאר עסיורג ץנַאנ ַא טלעיּפשעגנ סנעכ

 געמ ןעמ .,ןרעטש ןופ סעיציזַאּפ יד טיול ײרעגַאזרהאוו רעדָא לַאזקיש

 רעד ןופ לָאבמיס רעד .ןעלָאבמיס עשיטסילַאבַאק ןעפור ךיוא ייז

 .עטימ ןיא סעיניל עטציירקעגרעביא ייווצ טיִמ עלעקייק ַא זיא דרע
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 יז תעשב פרעס ַא ןופ םרַאפ רהיא זיא הנבל רעד ןופ לָאבמיס רעד

 ,טַאנָאמ-הנבל ןעדעי ןופ גנַאפנָא ןיא ךיז טזייוועב

 טקנוּפ ןעטענַאלּפ עסיורג 8 יד ןענייז 21 גנונכייצ רעזנוא ףיוא

 עטירד יד .סרעטעמאיד עכילקריוו ערעייז וצ עיצרַאּפָארּפ רעד ןיא
 יד ,(רעטיּפוי ןופ סטכער עלעקייק עסייוו יד) ןוטּפענ זיא סיורג ןיא

 ןעסַאּפ עטלעכירטשענ ייווצ טימ עלעקייק יד) סונַארוא זיא עטרעיפ
 רעניילק רעד טימ) דרע רעזנוא זיא עטפניפ יד ,(ןוטּפענ ןופ סטכער

 סיורג יד טריטנעזערּפער סָאװ ,טייז רעקניל רהיא וצ עלעקייק רעסייוו

 -עיז יד ,(דרע רעד ןופ סטכער) סונעוו זיא עטסקעז יד ,(הנבל רעד ןופ

 סטכער) רוקרעמ זיא עטכַא יד ןוא (דרע רעד ןופ סקניל) סרַאמ זיא עטענ

 ,(91 גנונכייצ ףיוא עניילק עטצעל יד ןוא סונעוו ןופ

 14 לעטיּפאק

 ,רוקרעמ טענאלּפ יד

 ןוז רעד ןופ ןעטכיולעב רהעמ טרעוו רוקרעמ טענַאלּפ יד להָאװבַא = |
 רעטנעצ ןעזעיד וצ רעטנעהענ ךיז טניפעג יז ?ייוו ,ערעדנַא עלַא רַאפ
 ןערָאװעג ןעזיוועגנָא ןיוש ןיא סָאד יוװ ,טיײקמערַאוו ןוא טכיל ןופ
 ,ןײשּפָא ןעדנעצנעלג רהעז ַא םורַאד טָאה ןוא ,לעטיּפַאק ןעגירָאפ ןיא
 יד .ןעטלעז ץנַאג ןעניוא עטעקַאנ טימ ןעהעזרעד רהיא ןעמ ןעק ךָאד
 יד ןיא ןעטלַאהעב ,ןעגָאז וצ אז ,טרעוו יז סָאװ ,זיא ןופרעד דךַאזרוא
 -נעבַא עסיוועג ןיא רונ ןעקרעמעב רהיא ןעק ןעמ .ןעלהַארטשדןענוז
 ךיוא סָאד ןוא ,ןוז רעד ןופ ןעטסעטייוו םִא ךיז טהערד יז ןעוו ,ןעד
 -רעטנוא-ןענוז ךָאנ עדנוטש עבלַאה ַא זיולב ,טנָאזירָאה םוצ גירעדעינ
 ןופ דנַאר עמַאס ןעבעל טנעקלָאוװרעּפ טפָא זיא לעמיה רעד יוװ ױזַא .גנַאג
 וצ טייהנעטלעז ַא ןעדנעבַא עכלעזַא ןיא ןליפַא סע זיא ,טנַאזירָאה
 .ןעדנענעג עכילדרַאנ יד ןיא סרעדנַאזעב ,רוקרעמ םעד ןהעזרעד

 יד ףיוא טציטשעג קרַאטש רהעז ךיז טָאה רעכלעוו ,סוקינרעּפָאק
 ןופ ןעגנורעדנאוו יד ןעגעוו ןעמַאנַארטסַא ערעדנַא ןופ ןעגנוטכַאבאעב
 ןעהעז וצ ?זמ םעד טָאהעג טינ לָאמ ןייק רעבָא טָאה ,טענַאלּפ רעזעיד
 םוצ רעטייוו רעדנעל ןיא וליפַא .ןעלױּפ ןיא ןעניוא ענייז טימ רהיא
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 עניטסנינ ַא ףיוא ןעטרַאו גידלודעג רהעז ןעמ ףרַאד ןעלױּפ יו דיז

 ןרעטשדדנעבַא סלַא טכַאנ-רַאפ ן'רוקרעמ ןעהעזרעד וצ טייהנעגעלעג

 ,ןרעטשדזעגנרַאמ סלַא גָאט-רַאפ רעדָא

 ןוא ןעקנילפ ןעזעיד טניורקעג ןעכירג יד ןעבָאה טסיזמוא טינ

 ס'רעטיּפוי ןופ ןעמַאנ ן'טימ ןרעטש-רעדנַאװ ןעדנעדניוושרעפ-לענש
 -נַא יד ןופ חילש םעד ראפ ןעטלאהענ ןעבָאה ייז ןעמעוו ,רוקרעמ ןהוז

 ןוא לעדנאה ,יירענדערנייפ ןופ טאג םעד ראפ דיילנ וצ ןוא רעטענ ערעד

 -עג טינ בָאה ךיא לעיפ יוװ זַא ,ןייז הדומ ַאד ךיז זומ ךיא .םיבנג

 ,דנעגעגמוא ןוא קרָאי וינ ןופ ןעטנאזירַאה יד ףיוא םהיא ךָאנ ךיז טנַאיו

 ןופ ץלַא ךיז טלַאהעב רע .ןעהעזרעד טנעקעג טינ ץלַא םהיא ךיא בָאה

 ,רָאלק ץנַאנ ןעטלעז זיא ?עמיה רעד ואוו ,ןעדנענעג ןיא ןעקילב ערעזנוא

 רעדָא ףיוא טהענ ןוז יד ואוו ,טנָאזירָאה ןופ ןעדנאר יד ייב סרעדנַאזעב

 .רעטנוא טהעג

 ענייז ןעריּפשרעד ןעמ ןעק ןעּפָאקסעלעט ןופ רעבָא עפליה רעד טימ

 זא ,ןעקרעמעב בגא רימ ןעלעוו ָאד גָאט ייב וליפא "ןעיקלב עשי'בנג,
 ןעק סנעמיוק עכיוה ךרוד וליפַא ןרעדנַאז ,ןעּפָאקסעלעט ךרוד רונ טינ !

 ,טצנַאלג ןוז יד תעשב ןרעטש ןהעז ןעמ

 ס'רוקרעמ טשרָאפעגַאנ םאזקרעמפיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאנַארטסַא

 םעד ןוא טייקלענש יד טנעכערעגסיוא ךיוא ןעבַאה ןוא ןעננונעוועב

 -ערנוא עכלעזַא טקעדטנע ייברעד ןעבָאה ,ןעגנוגעוועב עזעיד ןופ זיירק

 ןעקנַאדעג םוצ טרהיפענ ייז ןופ עכנַאמ טָאה סָאד זַא ,ןעטייקניסעמלעג

 רעד ןוא רהיא ןע שיוו צ ןעהערד דיז לאז סָאװ ,טענַאלּפ ַא ןעגעוו
 : ןעגארפ יד טלעטשעג טַאלג ךיז ןעבַאה ןעמָאנַארטסַא ערעדנַא .ןוז
 םוראוו ?ןוז רעד וצ טענאלּפ עטסטנעהענ יד ךילקריוו רוקרעמ זיא

 ? ןוז רעד וצ ערעטנעהענ ךָאנ ןייז ןענעק טינ סע ןעלאז

 -רעפ קרַאטש רהעז ךיז טָאה ענַארפ רעטנאסערעטניא רעזעיד טימ

 ,עיר עוו ע 5 םָאנַארטסַא רעשיזיוצנַארפ רעטמהירעב רעד ןעמונ

 טינ לָאמ ןייק וליפַא ,ןוב ש ח י ּפ 5 ע טקעדטנע טָאה רעכלעוו
 סָאד יוװ ,1846 ןיא "ןוטּפענ , טענַאלּפ יד ,ּפָאקסעלעט ַא ךרוד גידנעקוק

 -קעדטנע-יינ רעזיד רעביא לעטיּפאק םעד ןיא ןערעוו טרעדלישעג טעוו

 םעד ףיוא טאה רעקיטאמעטאמ רעלַאינעג רעזיד .טענאלּפ רעסיורג רעט

 ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא עגינייא עכלעוו ,ןעננוטכַאבָאעב עסיוועג ןופ דנורג

 יַאלּפ ַאזַא סיורג יו ,טנעכערענסיוא ,ןעּפָאקסעלעט ערעייז טימ טכַאמענ
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 ןעמ .רוקרעמ ןופ ןייז ףרַאד יז טייו יוװ ןוא ןייז ףרַאד טענ
 ,"ןַאקלואוו , ןהוז ס'רעטיּפוי ןופ ןעמָאנ ן'טימ טניורקעג ןיוש רהיא טָאה

 ןעטנעמורטסניא עֶלַא טימ טכוזעג טינ רהיא טָאה ןעמ לעיפיוו רעבָא
 ןעריּפשרעד וצ םוא ,םויח דע ןעדנופרע טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעלטימ ןוא

 ץלא זעמ טָאה ,ןוז רעד ףיוא ןוא ןרעטש יד ןעשיווצ רַאפ טמוק סע סָאװ

 ןעטקנוּפ עצרַאוװש יד .רהיא ןופ רוּפש ןעטסעדנימ םעד ןענופעג טינ
 -ייוונָא סלֵא ןעמונעגנָא ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא עכנַאמ סאוו ,ןוז רעד ףיוא
 זיא ןעמ .,ןעקעלפ-ןוז רונ ןעוועג םינּפא ןענייז ,טענאלפ אזא ףיוא גנוז
 -טנעהענ רעד ץלא טביילב רוקרעמ זא ,ןעסילש וצ ןעננואווצעג םוראד
 .ןוז רעד ןופ ןכש רעטס

 -ניסעמלעגערנוא עכנאמ ןערעלקרע טינ לָאז ןעמ יו ,סלַאפנעדעי

 עימַאנַארטסַא ןושלב סע טפור ןעמ יוװ רעדָא ,ןעגנורעטש ןוא ןעטייק

 -טסעפ ךָאד זיא ,רוקרעמ ןופ ןעגנונעוועב יד ןיא "ןענַאיצַאברוטרעּפ,
 .טיברַא ןייז טייקגיאיונענ רעשיטַאמעטאמ טימ ןערָאװעג טלעטשעג

 ךיז טניפעג רע טייוו יוװ ,רָאָאה ן'פיוא סיוא ןענעכער ןעמַאנַארטסא
 ,(ןוז רעד ןופ ר ע ט נ ע צ םעד ןופ טדערעג רעגיטכיר) ןוז רעד ןופ

 | ,גנוגעוועב ןייז ןופ טנעמַאמ ןערעי ןיא

 -ַאועג טקרעמעב לעטיּפַאק ןעגידרעהירפ ַא ןיא ןיוש זיא סע יו

 ,זעלקריצ עניסעמלעגער טינ ןעטענַאלּפ עלא ןופ ןעטיברַא יד ןענייז ,ןער

 ןעסּפילע טפור ןעמ סָאװ סעיניל עגידכעלייק ענעסָאלשעג עכלעזַא רונ
 ן|ע סוק ַא פ טנַאנעג ,ןעטקנוּפ לארטנעצ ייוו צ ןעבאה סאוו ןוא

 -עב רעטנעהענ ןעלעוו רימ ןעוו ,ףיורעד ןעלעטשבָא ךיז ןעלעוו רימ

 וצ ןייז גונעג טעוװ ַאד .?לענוק-דרע רעזנוא ןופ טיברָא יד ןעטכַארט
 יד ראפ שיטּפילע רהעמ זיא רוקרעמ ןופ טיברָא יד זַא ,ןעקרעמעבי

 טסייה רעטרעוו ערעכַאפנייא טימ .ןעטענַאלּפ ערעדנַא יד ןופ ןעטיברא

 רעד וצ טקנוּפ ןעטסטנעהענ ןייז ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד זַא ,סע

 : ךילמענ ,סיורג סרעדנאזעב זיא ןוז רעד ןופ טקנוּפ ןעטסטייוו ןוא ןוז

 -.טנעהענ םִא וצ טמוק רע תעשב טנרעפטנע רעטעמַאליק ןָאילימ 8

 רע תעשב טנרעפטנע רעטעמָאליק ןָאילימ 09 ןוא ןוז רעד וצ ןעטס

 | .ןוז רעד ןופ ןעטסטייוו םַא ךיז טניפענ

 : יױזַא ןעטקנוּפ עכלעזא ןעמ טפור ןושל ןעשימָאנַארטסַא םעד ףיוא
 ןוא ןעבענ -- ירעּפ רעטרעוו עשיכירג יד ןופ) ן אי? ע היר עּכ

 ָאּפָא טרָאװ רעשיכירג רעד) ן ַא י ? ע ח פ ַא ןוא (ןוז -- סָאילעה
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 טניפעג טעמַאק רעדָא טענַאלּפ א זַא ,טנַאז ןעמ ןעוו .(טייוו ; טניימ

 ןעטסטנעהענ םֵא יז זיא ןאד זא ,סע טניימ ,ןָאילעהירעּפ רהיא ןיא ךיז
 .טרתעקרעפ טקנוּפ זיא ןָאילעהפא ןוא ,ןוז רעד וצ

 ןופ זאילעהפַא ןוא ןאילעהירעּפ ןיא דעישרעטנוא ןעסיורג אזא ךרוד

 ןופ טייקטייוו ןייז דיוא ,דילדנעטשרעפטסבלעז ,ךיז טרעדנע רוקרעמ

 ןוז רעד וצ טקנוּפ ןעטסקענ ןייז טכיירנרעד רע תעשנ טָא ,דרע רעד

 רע ןעק ,ןוז רעד ןוא דרע רעד ןעשיווצ עדארג ןַאד ךיז טניפעג ןוא

 ןעוו רעבָא ; רעטעמַאליק ןָאילימ 80 רהעפעגנוא זנוא ןופ ןייז טייוו

 .ר ע טננ י ח טיברַא ןייז ףיוא טקנוּפ ןעטסעטייוו םעד טכיירגרעד רע

 ןופ ןייז טייוו ןיוש רע ןעק ןאד ,(דרע רעזנוא רעביאנעגעג) ןוז רעד

 | ,רעטעמַאליק ןָאילימ 260 רהעפעגנוא זנוא

 ,ןוז רעד ןוא דרע רעד ןעשיווצ ךרוד טרעדנַאװ טענַאלּפ ַא ןעוו
 רעד ןיא דיז טניפעג יז זַא ,ןושל ןעשימַאנַארטסַא םעד ףיוא ןעמ טגָאז

 ,גנודניברעפ טניימ) ןָאיצ קנוינגָאק רעטשרעטנוא
 ךיז טניפעג יז ןעו :; (ןָאשקנַאשזדנַָאק :ןעכַארּפשעגסױא שילגנע

 -י| א רעד ןיא ךדיז טניפעג יז זַא ,ןעמ טגָאז ,ןוז טייז רעדנַא רעד ןופ

 (-ןָאיצקנוינַאק רעטשרעב

 ןעטסעטייוו םֵא ךיז טניפענ רוקרעמ ןעוו ,ןעדָאירעּפ יד זיא טשרע

 -ולק רעד ןעוו ךיוא סָאד ןוא ,ןעטכַאבָאעב םהיא ןעמ ןעק ,ןוז רעד ןופ

 -ַָאקסעלעט דרוד םהיא טכַארטעב ןעמ ןעוו .ריפאד גיטסניג זיא טָאמ

 רהעפעגנוא ךיז ןעטייב ןע ט 5 ַא ט ש ע ג ענייז יו ,ןעמ טהעז ,ןעּפ

 ןעמהענ רעזעל רעד לָאז ,ךילדנעטשרעפ גונעג טינ ןוא םָאד ביוא (*
 : ךעלקייק יירד עינול רעכוילג ןיוא ףיוא ןענכייצרעפ ןוא רעיּפאּפ לעקיטש ַא
 טענַאלּפ יד -- (עטסלעטימ יד) ערעדנַא יד ,ןוז יד ןעלעטשרָאפ לָאז עניוא

 סע ווא עי צ יז ָא פ ַא ז ַא ןיא טָא .דרע יד -- עטירד יד ןוא ,רוקרעמ

 ןַאד ךיוא זוא רע ביוא ,דרע רעד וצ } ע ט ס ט נג ע ה ע נ סא רוקרעמ
 . ,רָאפ ךיז טלעטש טצעי .(ןאילעהירעּפ ןייז ןיא) ןוז רעד וצ ןעטסטנהענ םַא

 םורַא זי י ר ק ן ע בל ַא ח ַא טכַאמעג טָאה עלעקייק עטסלעטימ וד זא
 -נ יו ה ןיוז ןיוש יז טעװ ןַאד ,ןוז יד טריטנעוערּפער סָאװ ,עלעקייק רעד

 .(דרע וד טריטנעזערּפער סָאו ,עלעקייק וד רעביאנעגעג) ןוז יד ר ע ט

 רעד ןופ | ע ט ס ט ו ו | | םִא רוקרעמ זיא עי צי זו ָא פ ַאז ַא ןיא

 ןעמ טגָאז לַאפ ןעטשרע ןיא ,ןָאילעהּפַא ןייז ןיא ךיילגוצ זיא רע ביוא ,דרע

 ,"ןָאיצקנוינָאק רעטשרעטנוא , רעד ןיא זיא טענַאלּפ ַא זַא ,שימָאנָארטסַא
 ."ןָאיצקנוינָאק רעטשרעביוא, רעד ןיא -- לַאפ ןעטייוצ ןיא
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 ייז טפור ןעמ יו רעדָא ,ןעטלַאטשענ עזעיד .חנבל רעד ןופ יוװ ,ױזַא

 ,ןופרעד ןעמוק ,(תומינּפ :שיאערבעה) ן ע ז ַא פ שימַאנַארטסַא
 רעזעיד ןופ ןעלייהט עסיוועג ןוז רעד ןופ ןעטכיולעב ןעהעז רימ סָאװ

 טרעלקרע ךדילרהיפסיוא טעוװ סָאד יװ ,ןעדָאירעּפ עסיוועג ןיא טענַאלּפ
 -ערבעה) הנבל רעד ןופ ןעזַאפ יד ןעביירשעב ןעלעוו רימ ןעוו ,ןערעוו
 ּפָאקסעלעט א ךרוד סיוא טהעז רוקרעמ יוזא יו .(חריה תמינּפ :שיא
 גנונכייצ טגייצ ,ןוז רעד םורַא עזייר ןייז ןופ ןעדָאירעּפ עסיוועג ןיא
 ,22 ,מונ

 ,רוקרעמ ןופ ןעזַאפ וד--.,22 גנונכווצ

 סָאד ,ן'סוקינרעּפָאק ןעזיוועגנָא טָאה ןעמ ןעוו זַא ,טלהעצרעד ןעמ

 רעד ןעשיווצ טהערדעג עקַאט ךיז ןעטלָאװ סונעוו ןוא רוקרעמ ביוא

 -עב ייז ןעטלָאװ ,טנעכערענסיוא סע טָאה רע יוװ ,ןוז רעד ןוא דרע

 : טרעפטנעעג ףיורעד רע טָאה ,הנבל יד יוװ ױזַא ,ןעזַאפ ןעגייצ טפרַאד

 ,ןעטנעמורטסניא עכלעזַא ןעניפענסיוא טעוו ןעמ זַא ,ןעבַאמ טעוװ טָאג,

 ןעפָארטעג עקַאט טָאה רע ןוא .,"ןהעז ןענעק עקַאט סע לָאז ןעמ סָאד
 טָאה ּפָאקסעלעט םעד ןעדנופרע טָאה ןעמ ןעוו .איבנ רע'תמא ןַא יו

 טימרעד ןוא ןעטענַאלּפ ייווצ עזעיד ןופ ןעזַאפ יד ןהעזרעד דיוא ןעמ

 .ערהעל עשימַאנַארטסַא עטלא יד טּפַאלקוצ

 טקרעמעב ,רעטיול סרעדנַאזעב זיא ?לעמיה רעד ואוו ,םירצמ ןיא

 עטעקַאנ טימ ןהעז וצ םהיא ךילגעמ רונ זיא סע ןעוו ,ן'רוקרעמ ןעמ
 טעדניוושרעפ רע זוא עלענש ןענייז ןעגנונעוועב ענייז יו ױזַא .ןעניוא
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 "רע רע ןעוו זַא ,טניימעג טייצ עגנַאל א ןעמ טָאה ,לָאמַא טימ סעּפע

 טניישרע רע ןעוו יו ,ןרעטש רעבלעז רעד טינ רע זיא ,טכַאנ ראפ טנייש

 ןענָארטעג םורַאד רע טָאה רעקלעפ-רוטלוק עטלַא יד ייב גָאט ראפ

 ,םורָאה ןוא טעס :םיירצמ יד ייב ,לשמל ,ןעמענ ערעדנוזעב ייווצ

 ,רוקרעמ ןוא ןַאלַאּפא ; ןעכירנ יד ייב
 לענוקיררע רעזנוא יו ױזַא רעּפרעק רעלעקנוד ַא זיא רוקרעמ זַא

 יד יוװ ױזַא ןעלהַארטשדזענוז יד ןופ ןיישבָא ן'כרוד רונ טצנַאלג רע ןוא

 + טהעטשרעפ סע) ןעזאפ ענייז ןופ רונ טינ ןעסילש ןעמ ףראד סָאד ,חנבל

 ,ןוז יד יוװ יוזא ץנַאלג םענענייא ןא טָאהעג טלאוו רע ןעוו זא ,ךיז

 :רילמענ ,ענייז ט פ5 ע ה עצנ ַא ג ַא ןעהעזעג ץלַא רימ ןעטלאװ
 ,ןעמ טהעז סָאד ןרעדנַאז ,(ןעקילב ערעזנוא רעביאנעגעג טפלעה יד

 ןַאד טריּפשרעד ןעמ .ןוז י ד יי ב ר א פ טרעדנאוו רע ןעוו

 ףוא עלעטניּפ עלעקנוד ַאסלַא ןע ט ַא ש ןייז ךילמענ
 ןעוו ,סונעוו טענַאלּפ יד ךיוא ןעמ טהעז יוזא .ןוז רעד ןופ םינּפ םעד

 -רעפ רעזעל רעד .ןעדָאירעּפ עסיוועג ןיא ןוז יד ייברעפ טרעדנַאו יז

 / עפליה רעד טימ רונ ןעקרעמעב ןעמ ןעק סָאד זַא ,ןיילַא ןיוש טהעטש

 ,ןעּפָאקסעלעט ןופ
 גנַאנרעביארַאפ ַאזַא ןעמ טפור ןושל ןעשימַאנַארטסַא םעד ףיוא

 "טפַאשנעסיװ יד ראפ טָאה סָאד גנוטיידעב ַא ראפ סאוו ."טיזנַארט

 ןיא לעיצעּפס ,רעטייוו ןערעוו טרעלקרע טעו ,עימָאנַארטסַא עכיל

 רעד ןופ טייקטייוו רעד ןופ ןעננוטסעמסיוא יד רעביא לעטיּפַאק םעד

 .ןוז

 ,נעט 88 עדעי ןוז רעד םורא עזייר ןייז טכאמ רוקרעמ יוװ יוזא

 סעירָאטאװרעסבָא ןיא ןעטכַאבָאעב וצ טייהנעטלעז ַא טינ סע זיא

 עכלעוו ,ןעדָאירעּפ עסיוועג ןיא טפערט סָאד .ןוז רעד ףיוא ןעטָאש ןייז

 -טקניּפ רעשיטַאמעטַאמ טימ סיוארַאפ סיוא ןענעכער ןעמַאנַארטסַא

 רוקרעמ ןופ גנַאנריצַאּפש ןענַאז וצ ָאז אזַא ןעוו ,לָאמ סעדעי ,טייקכיל

 ערעדנא יד טימ) ןעמוקרָאפ ףרַאד ןוז רעד ייבראפ סונעוו ןופ רעדָא

 ךָאד ןענייז ןערעפס ערעייז ?ייוו ,ןעריסַאּפ טינ סע ןעק ןעטענַאלּפ

 -טסַא ןעהעטש ,(דרע רעד ןופ ערעפס יד יו ,ןוז רעד ופ ר עטייוו

 עטמיטשעב ףיוא ןעּפָאקסעלעט ערעייז טימ דאו רעד ףיוא ןעמַאנַאר

 -ניא עזעיד רעכילדנירג ןוא רהעמ סָאװ ןעשרָאפוצסיױא םוא ,רעטרע

 ןעפערט ייז זא ,טקַאפ רעד .גנוניישרע עדנערהעלעב ןוא עטנַאסערעט
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 ,ךיז טגידנע ןוא ןָא ךיז טננַאפ טיזנַארט ַאזַא ןעוו ,עדנוקעס רעד ףיוא

 + ערעדנַא עלַא זַא ,זייוועב רערַאבטיירטשעבנוא ןַא סלַא ךילריטַאנ טנעיד |

 ןענייז םעטסיס-ןענוז רעזנוא ןעגעוו ןעננונכערסיוא עשימַאנַארטסַא

 -טסַא עטרהעלעג ןופ תואיבנ יד ףיוא זַא ןוא גיטכיר ךילטפַאשנעסיװ

 .ןעזָאלרעּפ ךיז ןעמ ףרַאד ןעמַאנָאר

 -רעפ ןעמַאנַארטסַא ןעבָאה טרעדנוחרהַאי ןענירַאפ ןופ ףיולרעפ ןיא
 ןעטיזנַארט רעדָא ןעשזַאסַאּפ עכלעזַא 13 טשרָאפעגסױא ןוא טנעכייצ

 -וקרָאפ ןיוש טעוװ טרעדנוהרהַאי ןעט90 רעזנוא ןיא רונ .רוקרעמ ןופ

 רעד ,רעגינעוו םענייא טימ ,ןעננונכערסיוא עשימַאנארטסַא טיול ,ןעמ

 רעבמעווָאנ ןעט12 םעד טריסַאּפ טָאה רוקרעמ ןופ טיזנארט רעטשרע

 - ,1999 רעבמעווָאנ ןעט94 םעד ןעריסַאּפ טעוװו רעטפלעווצ רעד ןוא 7
 .ןהעז וצ ןעבעלרעד סע רימ ןעלאז יאולד

 רהָאי רעזנוא טלָאװ ,רוקרעמ ן'פיוא ןענופעג ךיז ןעטלָאװ רימ ןעוו
 "'דרע ר ע ז נו א טרעיוד סע סָאװ טייצ יד ךָאד טניימ סָאד ןוא --

 רהעפעגנוא ןופ ןענַאטשעב -- ןוז רעד םורַא עזייר ןייז ןעכַאמ וצ לעגוק

 -רעמ ַא .(גָאט ַא ןופ ךאלטרעדנוה 97 ןוא געט 87 :רעיונעג) געט 8

 ןעשידרע רעזנוא ןופ לעטרעיפ א רהעפעננוא ַאזלַא זיא רתָאֹי רענַאירוק

 ןעבעל ,ןעשינעפעשעב ענידעבעל ןעטרָאד ךיז ןעניפעג סע ביוא .רהָאי
 ַא ןעריטסיזקע ,רעטרעוו ערעדנַא טימ רעדָא ,רעלענש ךיוא םינּפא ייז

 .זנוא ראפ טייצ ע ר ע צ ר י ק

 ייוו , ןעבעל וצ ךילגעמנוא זיא ןעטרָאד זַא ,ןָא רעבָא טמהענ ןעמ

 ןהעצ סנעטסיגנעוו ןעקַאב ןעטרַאד ףראד ןוז יד .סיורג וצ זיא ץיה יד
 -רעמוז עטסעסייה יד ןיא לענוק-דרע רעזנוא ףיוא יו ,?עיפ יוזא לָאמ
 .געט

 -עוו ן'רוקרעמ ןופ ןעמ סייוו ןוז רעד וצ טײקטנעהָאנ ןייז בעילוצ
 -טסעפ טינ ךָאנ ןיא סע ,לשמל .ןעטענַאלּפ ערעדנַא יד ןופ יו רעגינ

 ױזַא ,ןײלַא ךיז םורא ךיוא ךיז טהערד רע ביוא ,ןערָאװעג טלעטשעג
 זיא סקַא ןייז ביוא ; ןוז רעד םורַא דיז טגעוועב רע תעשב ,דרע יד יו
 ןוא דרע רעד ןופ ןעסקַא יד טימ לַאפ רעד זיא סָאד יװ ,ןעגיובעגוצ
 טרהעלקרע רעטעּפש טעוװ ,טניימ סָאד סָאװ) ןעטענַאלּפ ערעדנַא ןופ
 ,ערעפסָאמטא אזא טימ טלעגנירענמורַא זיא רע ביוא ןוא ,(ןערעוו
 -עילַאטיא ןעטמהירעב םעד ןופ ןעננוטכַאבָאעב יד טיול .דרע יד יו

 רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו ,י ? ע ר ַא ּפ ַא י ק ס םָאנָארטסַא ןעשינ
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 ןופרעד טָאה ןוא סרַאמ ן'ֿפיוא סעיניל ע ביי ל ג עסיוועג טקעדטנע
 טהערד ,ןע 5 ַאנ ַא ק יוװ שרעדנַא טינ ןענייז סָאד זַא ,ןעסָאלשעג

 סָאד ביא .ןוז רעד וצ ט םפ לע ה ןיי א טימ רעמיא רוקרעמ ךיז

 -וצ ךעלפרעביוא ןייז ןופ טפלעה ןייא ףיוא ןעמ זומ ,ױזַא עקַאט זיא

 טרעווילנרעפ טפלעה רעדנַא רעד ףיוא ןוא ץיה ןופ ןערעוו ןעצלַאמש
 ,טלעק ןופ ןערעוו

 סָאד טייקכילגעמ יד ןעמ טָאה ,סיורג ס רוקרעמ טגנאלעבנָא סָאװ
 ןעטסָאמענסיוא ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא .יונעג ץנַאג ןענעכערוצסיוא
 -ַאה ןוא דרע רעד ןופ רעטעמַאיד ן'טימ ךיילנרעפ ןיא רעטעמַאיד ןייז
 8 ןיולב ןיא (גנאפמוא) םוילָאװ ןייז זַא ,םעד ךרוד ןענופענסיוא ןעב

 (טקניל) דרע רעד ןופ סיורג עלענָאיצרַאּפָארּפ יד ,28 גנונבווא
 .(סטכער) רוקרעמ ןופ ןוא

 ןופ רעטעמַאיד רעד .דרע רעד ןופ םוילָאו םעד ןופ ךאלטרעדנוה
 וצ 278 יו ױזַא דרע רעד ןופ רעטעמַאיד םוצ ךיז טהיצעב רוקרעמ
 ףיוא .רעטעמַאליק 4800 גנַאל זיא רע ןַא ,טניימ סָאד ןוא ,0
 ןופ ןעקסיד יד לענָאיצרָאּפָארּפ ןעבעגעגרעביא .ןענייז 28 גנונכייצ רעד
 ,רוקרעמ ןופ ןוא דרע רעד

 ביוא ,ץלַא ןעכוז ןוא טכוזעג קרַאטש ךיוא ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא
 רעבָא ,דרע יד יװ ױזַא חנבל רעדָא רעטיילגעב ַא סעּפע טָאה רוקרעמ
 -עט עטסערג יד טימ וליפַא ןעריּפשרעד טנעקעג טינ סע ןעבָאה ייז
 | .ןעּפָאקסעל
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 .18 לעטיּפַאק

 .סונעוו טענַאלּפ יד

 רעטסלעה רעד טבעווש ?ענוק-דרע רעזנוא ןוא רוקרעמ ןעשיווצ

 טענַאלּפ יר זיא סָאד .בלעווענ ןעשילמיה ן'פיוא ןרעטש רעטסנעש ןוא

 ןעסייוו-עענש רהיא טימ ןעניוא יד ןיא ךיז טפראוו עכלעו ,סונעוו
 "ןעגרָאמ רעדַא ןרעטשדדנעבַא סלַא ךיז טזייוועב יז רונ ןעוו ,ץנַאלג

 רעשימיור-שיכירג רעד ןופ ןעמַאנ םעד רילקריוו טנעידרעפ יז .ןרעטש

 .םונעוו --- טייהנהעש ןופ ןיטעג

 ,לעמיה ן'פיוא עזייר רהיא ןענלָאפכָאנ טכייל ןעק רענייא רערעי

 ףיֹוא קוק ַא ןעגנַאלרעד וצ סערעטניא לעסיבַא ןעבָאה רונ לָאז רע ןעוו

 רעהכַאנ ןוא ,ןהעגרעטנוא םייב טלאה ןוז יד תעשב טייז-ברעמ ןיא רהיא
 -נעבא עכילטע סעיציזַאּפ ערהיא ןעריקרַאמ וצ דלודעג לעסיבַא ןעבָאה
 ןעדעי יוװ ,ןעקרעמעב וצ ןעלהעפרעפ טינ ןאד טעוװ רע .רדסכ ןעד

 טהעג רעדָא ,ןעקילב ענייז ןופ טעדניוושרעפ ןוא ריז יז טזייוועב דנעבא

 ,טנַאזירַאמ ז'פיוא סעיציזַאּפ ענעדעישרעפ ןיא רעטנוא טהעג ןוא ףיוא

 עכילטע ןיא זַא ,טמוק סָאד ױזַא יו ,ןהעטשרעפ ךיוא ןַאד טעוװ רע ןוא

 - יז טביוה ,סדנעבַא טנַאזירָאה-ברעמ ןופ טעדניוושרעפ יז יוװ ,םורא נעט

 ַאזַא זיא ןייש רהיא .גָאטראפ טנָאזירָאה-חרזמ ןיא ןעצנַאלג וצ ןָא

 ןעכלעוו דנעגריא טימ ןעשימנעמַאזוצ טינ רהיא ןעק ןעמ ןַא ,רעלעה
 | ,ןרעטשדןעגרָאמ רעדָא ןרעטשדדנעבַא ןערעדנַא

 סָאד ,הירפ רעד ןיא ןעוו ןוא סדנעבַא טצנאלנ סונעוו יד ןעוו

 -ַאלּפ ערעדנַא יד ןופ ןעננוניישרע יד יו ױזַא ,תוחול ןיא ןעבענעגנָא טרעוו

 ןיא רעגנַאפנָא רעד .ןרעטשיזעגרָאמ רעדָא ןרעטש-דנעבא סלַא ןעטענ
 סאו ,ןעטענַאלּפ 9 יד ןוֿפ עכעלעוו ,ןעסיוו ?יוו רע ןעוו ,יירעהעז-ןרעטש

 רהָאי ןופ טייצ רעסיוועג ַא ןיא זיא ,ןעניוא עטעקַאנ טימ ןהעז ןעק ןעמ

 ןעקוקניירא טשרעוצ ףראד ,ןרעטשדןעגרַאמ רעדָא ןרעטשזדנעבַא ןַא

 רעייז טעטכַאבָאעב טונ לָאמ ןייא טָאה סע רעוו רעכָא ,חול אזַא ןיא

 "ורג םעד ןופ) עיפַארנָאנַארוא רעד טיפ טנַאקעב לעסיבַא זיא ןוא ןייש

 טעוו רעד ,(?עמיה :טעטיידעב סָאװ ,"סאנַארוא ,, טרָאװ ןעשיכ

 ןוא תוחול ןופ עפליה רעד ןהֶא ןענעקרעד טכייל ץנַאג ייז ןופ ןעדעי
 ,ןעטרַאק-ןרעטש ןופ וליפַא
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 ,ןרעטש עסקיפ עלַא ןֹופ ךיז ןעדיישרעטנוא ןעטענַאלּפ עלַא
 סָאװ ,טימרעד טשרעוצ ,לעמיה ן פיוא קוק ַא טגנַאלרעד ןעמ תעשב
 רע גי ה ו ר א נידנעטש זיא ןייש רעייז .טינ ןעל קנופ יז

 עלעקנוד ןיילַא ןענייז ייז סָאװ ,ןופרעד טמוק סָאד .רעטַאמ ןוא

 יו ןעניוא ערעזנוא ןיא סיוא ןעחעז ייז רונ ,דרע רעזנוא יו ,סרעּפרעק

 עכלעוו ,ןעלהַארטשדענוז יד ןופ | י יש ב ַא םעד כעילוצ ןרעטש

 -מיה רעזנוא ןופ ןייש רעד יו ךילטנענייא זיא סָאד ייז ןעטכיולעב

 ,הנבל יד --- ןירעטיילנעב רעשיל

 סעכנַאמ זַא ,סיורג ױזַא זיא ןייש רהיא סָאװ ,סונעוו יד וליפַא טָא

 ,גָא ט יי ב ןליפַא ןעניוא עטעקַאנ טימ ןהעזרעד רהיא ןעמ ןעק לָאמ

 ןייק ךָאד טלעקנופ ,לעמיח ן'פיוא ךיוה ףךילמיצ ךָאנ זיא ןוז יד ןעוו
 ,סדנעבא טצנַאלג יז תעשב ןַא ,טייצ וצ טייצ ןופ טפערט סע .טינ לָאמ

 זנוא ןיוש רעד ,ןרעטש עסקיפ יד ןופ רעטסלעה רעד ךיוא טלהַארטש
 ,"ונוה רעסיורג, ןָאיצַאלעטסנָאק רעד ןפ ס וי ר י ס רעטנַאקעב

 טהעז סונעוו .ןעלקנופ ןעקרַאטש ַא טימ סיוא ךיוא ךיז טנעכייצ רעכלעוו

 רעבָא ,סויריס ןראפ רעלעה דנעטיידעב ךיוא זיא ןוא רעסערנ טיוא

 רהעז םעד םימ ךיילנרעפ ןיא רעטיוט ַא יו סעּפע ןיא ןייש רהיא

 ןייא גונעג זיא סע .סויריס ןופ ןייש ןעדנעפראוו-ךיז ןוא ןעניהורנוא
 יז םוא ,ןעטנַאילירב עשילמיה עטסנהעש ייווצ עזיד ןעקילברע וצ לָאמ

 ןיא דעישרעטנוא ןעניזָאד םעד ךרוד טייצ רעדעי וצ ןעדיישרעטנוא וצ

 .ץנַאלג רעייז

 ןוא רעטיּפי ,סרַאמ :ךילמענ ,ןעטענַאלּפ יד ןופ יירד זיולב

 ןופ ן|ע ט י ס ן י א ןעגיוא עטעקַאנ טימ ןהעז ןעמ ןעק ,ןרוטַאס

 םורא ךיז ןעהערד ייז ?ייוו ,רעבירעד זיא סָאד .בלעוועג ןעשילמיה

 ףיוא טביוה ןעמ ןעו טָא .דרע רעד ראפ ר ע טי יוו ןוז רעד

 ןוא ,טייזםורד וצ םינּפ ץ'טימ נידנעהעטש ,לעמיה םוצ ןעניוא יד

 רהעז א בלעווענ ןופ לייחט ןעטסלעטימ םעד ןיא ןַאד טקרעמענ ןעמ

 רעטשרע ןופ ןרעטש עסקיפ עטסיימ יד ראפ רעלעה ךָאנ) ןרעטש ןעלעה
 ןעו וא ,גי ה ו ר ץנאנ ןוא טַאמ זיא ןייש ןייז סָאװ ,(דויטינגַאמ
 רעדַא ,תולומ 1 2 יד טימ טפַאשטנַאקעב ַא ךרוד ךיוא סייוו ןעמ
 עזיד וצ טינ טרעהענ רע זַא ,עטרַאק-ןרעטש ַא ןיא ןעקוקניירַא ךרוד
 ,ןעטרָאד טנעכייצרעפ טינ רע זיא ךילנהעוועג לייוו .,ןענַאיצַאלעטסנַאק
 יד ןופ רענייא רונ ןייז ןעק רע זַא ,ןעסילש ןצ ןיילַא ןופרעד טביילב
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 רעד יו ױזַא ןוא .ןרוטַאס רעדָא רעטיּפוי ,סרַאמ :ןעטענַאלּפ יירד

 רעלעה לעיפ טצנַאלנ רעטיּפוי ןוא ,רעכילטיור ַא זיא סרַאמ ןופ ןייש

 ,טייצ רעדעי וצ ןעדיישרעטנוא ייז םעד ךרוד ןיֹוׁש ןעמ ןעק ,ןרוטַאס רַאפ

 .טכַארטעב םָאזקרעמפיוא לָאמ ןייא זיולב ייז טָאה ןעמ ןעוו

 ייז לי ןעמ ןעוו ,ןעטענַאלּפ יד ןעכוז ןעמ ףרַאד סלַאפנעדעי

 ןופ רעזייח ,, ןעגָאזוצ-ַאז יד ןיא רונ ,ןרעטש יד ןעשיווצ ןעניפעגסיוא
 ,תולזמ 19 רעדָא קַאידָאז ךילנהעוועג טפור ןעמ עכלעוו ,"ןוז רעד
 טדערעג רע'טושּפ ,,לעטיּפַאק ןענירַאפ ַא ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יו

 רעד ןופ ןעגעוו יד ןעבעל ץלַא ןערעדנַאװ ןעטענַאלּפ יד זַא ,סע טניימ

 ןערעוו טרעלקרע טעװ ,ױזַא זיא סָאד םוראוו .,הנבל רעד ןופ ןוא ןוז
 דרע רעד ןופ גנוגעוועב יד ןוא טיברַא רעד רעביא ךעלטיּפַאק יד ןיא
 .ןוז רעד םורַא

 ןעמ ןעק { רוקרעמ זַא ,לעטיּפַאק ןענירַאפ ןופ ןיוש ןעסייוו רימ
 םעד ךָאנ עדנוטש עבלַאה ַא יו רעטעּפש טינ לאפ ןעטסעב ןיא ןהעז

 רהיא ןעמ ןעק ,סונעוו יד טגנַאלעבנָא סָאװ .ןוז רעד ןופ גנאגרעטנוא

 ראפ רעדָא גנַאנרעטנואדענוז םעד ךָאנ טייצ ערעננעל ?עיפ ַא ןהעז
 -5פע טימ יד ןיא טינ ץלַא רעבָא ;גנַאנפיוא-ןענוז םעד

 רהיא ןעמ ןעק םורַאד .?ע מיה ןופ ןעל?לייה ט ע ט ס
 יד .טכַאנ רעד ןופ ןעדנוטש עטסלעטימ יד ןיא ןהעז טינ לָאמ ןייק

 -רעמ רעד יוװ ױזַא ,ןרעטש-ןעגרָאמ רעדָא ןרעטשד-דנעבא ןַא זיא סונעוו

 בָאנ .ןרע טשיט כאנ ַא טינ ?ָא מ ןיי ק רעבָא ,רֹוק
 טנַאזירַאה םעד רעטנוא ןייז סונעוו יד ןיוש טעוו סדנעבא רהוא 0
 .רעמוז ןעטימ ןעטכער ןיא וליפא

 רעקלעפ ענעדעישרעפ ייב ןענַארטעג טָאה יז סָאװ ןעמענ עלַא
 טינ ןיא ןרעטש ןייק .ץנַאלנ ןענהעש רהיא טימ ןעדנוברעפ ןענייז

 ךיוא ,ךילנײשרהַאו טסכעה ,ןוא ןעטעָאּפ ןופ ןערָאװעג ןעגנוזעב ױזַא

 ןופ טדער ןעמ ןעוו .סונעוו יד יו ,ןערָאװעג טרעטעגרעֿפ ױזַא טינ
 טפור ױזַא ,"רחש ןב ?ליה , ,רהיא ןעמ טניימ ,"ןרעטש-דוטסַאּפ , ַא
 ,טלַאטשעג רענידעגרַאמהירפ רהיא ןיא איבנה היעשי רהיא

 רעשיאערבעה רהיא ."רעפיצול , ןעפורעג רהיא ןעבָאה רעמיור יד ןעוו

 רעשיבארַא רהיא יו עבלעז סָאד טעטיידעב סָאװ ,"הנונ, זיא ןעמַאנ
 ."רַאהאז , ןעמַאנ
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 סָאװ ןוא ?בב ןיא ןעבַארגענסיױא טָאה ןעמ סָאװ ,לעגיצ א ףיוא
 -סַא יד טימ טצירקעגנייא זיא ,םואעזומ ןעשיטירב ןיא ךיז טניפעג
 -ַאנַארטסַא ןַא (תודותיה בתכ) ןעטפירש עגידמערָאפ-ןעלייפ עשיר

 טימ ןערָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,סונעוו ןענעוו גנוטכַאבָאעב עשימ
 רענַאליבַאב יד (גנונכערטייצ רעכילטסירק רעד רַאֿפ רהָאי 5
 ןוא ןוא ,"ַאנַאנ , ןיטעג רעייז ןופ ןעמַאנ ן'טימ ןעפורעג רהיא ןעבָאה
 "סיריזַא ןופ לענילפ , ןעמָאנ ןעשיטעַאפ םעד ןענַארטעג יז טָאה םירצמ

 ןעמ טָאה (ןעטפירש ענילייה) ןעפילנַארעיה יד ןיא .(טָאג-ןענוז ַא)
 ,24 ,םונ גנונכייצ רעד ףיוא יוװ ױזַא טלעטשענרָאפ רהיא

 4 | ל+ { א טי 1 ר
 ,סונעוו טענַאלּפ רעד ןופ ףילגָארעיה---.24 גנונבווצ

 ךיז טהערד סונעו זא ,טנעכערעגסיוא ןעבָאה ןעמַאנַארטפַא

 םורַא רעטעמָאליק ןַאילימ 108 ןופ טייקטייוו רעכילטינשכרוד ַא ףיוא

 41 לכה ךס ,הנכש עשירַאטענַאלּפ עטסטנעהענ רעזנוא זיא יז ,ןוז רעד

 ןיא יז .דרע רעד ןופ טיברַא רעד ןופ טרעטייוורע רעטעמַאליק ןָאילימ
 -נעהענ זיא טיברַא רהיא יו ױזַא רעבָא ,דרע יד יו סיורג ױזַא טעמכ

 ,ררע רעד ןופ טיברא רעד רַאפ רענעלק ךילנלָאפ ןוא ןוז רעד וצ רעט
 .טייצ רעינינ עוו ןוז רעד םורָא עזייר רהיא טרעיוד םורַאד

 -ערעגסיוא יונעג) געט 224 רהעפעננוא ןיא סונעוו טכַאמ עזייר עזיד

 .(ןעדנוקעס 8 ןוא טונימ 49 ןעדנוטש 16 געט 994 :טנעב

 "עוו סָאװטע ,אזלַא ,זיא הנכש רעגיטכערּפ רעזנוא ייב רהָאי ַא

 ,דרע רענידניז רעזנוא ףיוא רהָאי ַא ןופ ?לעטירד-ייווצ רַאפ רענינ
 -דנעבַא סלא רהיא רימ ןעהעז טייצ רעזעיד ןופ טפלעה ַא רהעפעגנוא

 .ןרעטשנעגרַאמ סלַא -- טפלעה ערעדנַא יד ןוא ,ןרעטש

 ןעזיד ףיוא ןעזעלעגרעביא ןעבָאה ןעגָאלָאוריסַא עטרהעלעג סָאװ טָא (*

 ןייז וצ טרעהעגפיוא סונעוו יד טָאה זומת שדוח ןופ ןעט99 םעד  ;לעגוצ

 ,תעל-תעמ 7 ןופ ףיולרעפ ןיא רַאבהעזנוא ןעבילבעג זוא ,ברעמ ןוא רַאבהעז
 ןעמ06 םעד -- .הרזמ ןיא ןעויוועב ךיז יז טָאה בא שדוח ןופ ןעט9 םעד ןוא

 -עג זיא ,ברעמ ןיא ןענווש וצ טרעהעגפיוא סונעוו טַאה לולא שרוח ןופ
 ןעמיווצ ןופ ןעט7 םעד ןוא ,געט ףלע ןופ ףיולרעפ ןיא רַאבהעזנוא ןעבילב
 ,"הרזמ ןיא ןעהעזרעד רהיא ןעמ טָאה לולא
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 -רעמ רעד יװ ,ןוז יד ןוא דרע יד ןעשיווצ ךיז טהערד יז יו ױזַא

 סע ןיא ױזַא .ןעזַאפ עבלעז יד רהעפעגנוא ןעבָאה ךיוא יז זומ ,רוק

 .ןוז רעד םורא עזייר רהיא ףיוא סונעוו רעד ןופ ןעזאפ יד---.אפס גנונכיוצ

 .ּפָאקסעלעט םעניילק א ךרוד ןליפַא ןעהעז סע ןעק ןעמ יו ,עקאט

 ןעזַאפ יד ןעהעזעג לֵַאמ ןעטשרע םוצ טָאה סָאװ ניוא עכילשנעמ יד
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 -עט םעד ןופ עפליה רעד טימ .ס'ָאעלילַאנ ןעוועג זיא ,סונעוו ןופ

 -עגנעמַאזוצ ןיילא טָאה רענעילַאטיא רעסיורנ רעזעיד סָאװ ,ּפָאקסעל

 ,ןענָאז וצ ָאז ,יד 1610 רעבמעטּפעס ןיא ןעהעזרעד רע טָאה ,טלעטש

 ,ערהיא ןעטלַאטשעג יד ךילמענ ןענייז סָאד ."סונעוו ןופ רענרעה,

 ןָא טביוה הנבל יד תעשב יװ ,ןעּפרעס עכלעזַא זנוא טנייצ יז ןעוו
 טהעז ןוא ןעטסקראטש םִא ךיוא יז טצנַאלג ןַאד  ."ןעסקַאװ, וצ

 .רעמערג לעיפ סיוא

 -עלעט א ךרוד סיוא ןעהעז ןעזאפ-טּפיוה רעיפ ערהיא ױזַא יו

 ןיא ןעדעישרעטנוא יד .,98 גנונכייצ ףיוא טלעטשעגרַאפ זיא ,ּפָאקס

 ערהיא ןופ טמוק סָאד .עראבנייש רונ ,ךילריטַאנ ,ןענייז סיורג רהיא

 .ןוז רעד וצ ןוא דרע רעד וצ וויטקעּפסער סעיציזַאּפ

 רע טש רע טו א רעד ןיא ךיז טניפעג יז ןעוו טייצ רעד וצ

 יד העז) זנוא וצ רעטנעהענ טסייה סָאד ,ן ָאיצ קנוינ ַא ק
 ןעהעז ,(רוקרעמ רעביא לעטיּפַאק ןענירָאפ ןיא םעד ןעגעוו ןעגנורעלקרע
 דנאר רהיא ןופ ?ייהט ַא רונ ןעלהארטשדןענוז יד ןופ ןעטכיולעב רימ

 .(טרובעג רעדָא "דלומ , רהיא ייב חנבל יד ןעהעז רימ יוװ יוזא טָא)
 יז טנייש ,טיברַא רהיא ףיוא זנוא וצ רעטנעהענ ןַאד זיא יז יו ױזַא
 ,רעסערג ןזייז וצ זנוא

 -עב ערהיא טפלעה עלופ א זנוא טגייצ יז ןעוו ,טייצ רעד וצ
 יז טניפעג ןאד ,ס ק נ י 9 8 גנונכייצ רעד ףיוא יו טָא ,ןעטכיול

 רהעפעננוא ,ןַאיצקנוינָאק רעטש רע כביוא רעד ןיא דיז
 ןעניוא ערעזנוא ןיא ךילנלַאפ סיוא טהעז יז ןוא ,רעטייוו לָאמ ייווצ
 | .רענעלק

 גָא טיי ב סונעוו יד ןעהעז ןעמ ןעק ,רָאלק זיא לעמיה רעד ןעוו
 ןופ ןעטסעטייוו םִא ךיז טניפענ יז ןעוו וליפַא ןעּפָאקסעלעט ךרוד
 ייב עדַארג זַא ,ןענופעגסיוא ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא .,ןעקילב ערעזנוא
 עטסעב יד ןיא ןליפַא רעבָא .ןעטכַארטעב רעסעב רהיא ןעמ ןעק גָאט
 ןענייז ןעזַאפ ןוא סעיציזַאּפ ערהיא ןעוו ,רהיא ןעהעז וצ ןעדָאירעּפ
 -אטאװרעסבָא ערעזנוא ןיא ןעגנוטכַאבָאעב רַאפ גיטסניג סרעדנַאזעב
 ףיוא ךיז טוהט סע סָאװ ,ןעקרעמעב טינ רָאנ ץלַא ןעמ ןעק ,סעיר
 סעּפע ןיא יז לייוו ,רעבירעד זיא סָאד .ד ע ? פ ר ע ב ַא רהיא
 זיא יז לייוו ,רעניטכיר רעדָא ,ט נג ע ק ? א וו ר ע פ גידנעטש
 ןייז לָאז עכלעוו ,טפול ןימ א ,ערעפסַאמטַא ןַא טימ טלעגנירעגמורַא
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 -טא עויד ךרוד טקעדרעפ טרעו סעלַא .ערעזנוא ראפ רעטכירעג

 ןעהעז ריס ןוא .,רעיילש ןעטכידעג ַא טיס יו ,ערעפסָאמ

 -עב ןעמ .עענש יוװ סייוו יוזַא זיא סָאװ ,ןיישבָא ןעדנעדנעלב ַא רונ
 .ןעטלַאטשעג עדנענייש ערהיא ףיוא קעלפ ַא טעּפע טינ רָאג טקרעמ

 - ר ע ס ַאוו ךיז ןיא טלאהטנע סונעוו ןופ ערעפסָאמטַא יד זַא = -
 טפור ןעמ סָאװ ,?עטימ םעד- ךרוד ןעזיוועב טרעוו סָאד ,ף ּפ מט ַא ד

 ךילפערטרַאפ ױזַא טנעיד סָאו ןוא זי 7 ַא נַא ? ַא ר ט ק ע ּפ ס
 ןליפַא ןוא ןוז רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סע תודוסי עכלעוו ןעקעדטנע וצ
 -לעו עטסעטייוו יד ןופ תורוס עטספעיט יד .ןרעטש עסקיפ יד ףיוא

 סָאװ ,טנעמורטסניא ןַא קנַאד א ןעסירעגסױרַא ןיוש ןעמ טָאה ןעט
 יד ףיוא טיובעג זיא סָאװ ןוא ּפַאקסַארטקעּפס ןעמָאנ םעד טגָארט

 ןערעטייוו ַא ןיא ןערעוו טרעלקרע טעוװ סָאד יו ,טכיל ןופ ןעצעזעג
 ,לעטיּפַאק

 ןעטרָאד ןעזומ ,סונעוו רעד ףיוא רעסַאוװ ןַארַאפ זיא סע דלַאב יו

 -נ) א 9? פ ןופ ץנעטסיזקע יד רַאפ ן ענ נו ג ני ד ע ב יד ךיוא
 רעזנוא ףיוא יו ,עכלעזַא רהעפעגנוא ןייז ת וי ח ןוא ן ע צ

 -מעט יד זיא ןעטרָאד סָאװ ,רֹונ םהַאנפיוא רעסיורג רעד טימ ,טענַאלּפ

 ןָאילימ 41 טימ ןזיא יז סָאװ ,םעד בעילוצ ערעכעה לעיפ ַא רוטַארעּפ

 | .לענוקדרע רעזנוא רַאפ ןוז רעד וצ רעטנעהענ רעטעמַאליק

 /ףיוא יו ,עכלעזַא טעמב ךיוא ןענייז סונעוו רעד ףיוא געט יד
 רָאנ טינ ןעגנולעג סע זיא ןעגנוטכַאבַאעב עגנַאפ ךָאנ .דרע רעד
 םורַא עזייר רהיא ףיוא ןיילא ךיז טנעוועב יז זַא ,ןעלעטשוצטסעפ
 ןענוטש 98 טרעיוד סָאד זַא ,ןענעכערוצסיוא ךיוא ןרעדנַאז ,ןוז רעד
 זיא טיברַא רהיא סָאװ ,טימרעד סיוא ךיז טנעכייצ יז .ןעטונימ 1
 -עהירעפ רהיא ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד סָאד ָאז ,?עקריצ ַא טעמכ
  -רעמ טימ יוװ סרעדנַא רָאג ,רעניילק ץנַאג ַא זיא ןָאילעהּפַא ןוא ןָאיל
 - ,(?עטיּפַאק ןענירַאפ העז) ן'רוק

 -עג ןעטסָאמענסיוא יונעג ץנַאנ זיא םונעוו ןופ רעטעמַאיד רעד
 זיא סָאד) רעטעמַאליק 1200 רע ןיא רעפיצ עדנור ןיא .ןערָאװ

 רעד ןופ רעטעמַאיד םעד רַאֿפ רעגינעוו לעדנעזיוט-ןייא טימ זיולב
 םעד רַאֿפ רענעלק ךעלדנעזיוט-25 טימ זיולב זיא םוילָאוװו רהיא .(דרע
 ןוא גָאװ יו טָא ,םיטרּפ ערעדנַא ןיא ךיוא .דרע רעד ןופ םוילַאװ
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 -טנעהענ םַא ןעטענַאלּפ עלַא ןופ יז זיא ,(טייקטכבידעג) טעטיסנעד

 ךיז טקירד ןָאירַאמַאלפ יו ,עקַאט זיא יז ,?ענוק-דרע רעזנוא וצ ןעטס

 .טענַאלּפ רעזנוא ןופ רעטסעוושדנניליווצ יד ,סיוא

 ךָאד סע זומ ,ןוז יד ןוא דרע יד ןעשיווצ טבעווש יז יװ ױזַא

 ט ק נו ּפ ןעניפעג ךיז ןעדָאירעּפ עטמיטשעב ןיא לָאז יז זַא ,ןעמוקסיוא

 "רעוו ערעדנא טימ רעדָא ,ןוז יד ןוא זנוא ןענעקטנַא

 יו ,סעירָאטַאװרעסבָא ערעזנוא ןופ ןעהעז ןענעק ןעלָאז רימ זַא ,רעט
 ןיא סָאד יװ ױזַא טא {וז יד ייברעפ טרישרוַאמ ױז

 -עב ןעמ ןעוו ,רוקרעמ טימ לַאפ םעד ןיא ןערָאװעג טרעלקרע ןיוש

 -ָאקסעלעט ךרוד (גנַאנרעבירַאפ) טיזנַארט ַאזַא תעשב רהיא טכַארט

 רעד ףוא על עט נניּפ עצרַאוו ש ַא יוװ רהיא ןעמ טהעז ,ןעּפ

 -כיול ע ב- טינ רהיא טימ ,ךילדנעטשרעפטסנכלעז ,ןאד זיא יז .ןוז

 ןיא יז יו ,רהיא ןעהעז רימ ןוא ,זנוא ןעגעקטנַא טייז ר ע נ ע ט

 סָאד יו ױזַא ,רע פ רע ק ר ע? ע קנו ד א :ךילמענ ,תמאב
 .ררע רעזנוא זיא

 -ַאלּפ ייווצ עזעיד ןופ ןעגנוגעוועב ןוא סעיציזַאּפ עויטקעּפסער יד

 -ערט רונ ןענעק סונעוו רעד ןופ סטיזנַארט יד זַא ,עכלעזַא זיא ןעטענ

 רהָאי 8 טימ ,רהָאי בלַאה ַא ןוא 112 רהעפעגנוא ןופ ןעדָאירעּפ ןיא ןעּפ

 ןופ גנודניפרע יד טייז ןעמ טָאה ,לשמל ,ױזַא .,רעגינעוו רעדָא רחעמ

 ןיא טכאמעג טיזנארט אזַא ןופ גנוטכַאבָאעב עטשרע יד ּפָאקסעלעט
 .רעטעּפש רהָאי 8 טימ טריסַאּפ טָאה טיזנַארט רעטסכענ רעד ,1

 רהָאי בלַאה א ןוא 121 ןעטרַאװ טזומעג ןיוש ןעמ טָאה רעהכאנ רעבָא

 רעטרעיפ רעד ,1761 זיב ךילמענ ,(8 סולּפ 11272 ןעוועג זיא סָאד)

 ןיא ךילמענ ,םורא רהָאי 8 ןיא זיולב ןעמוקעגרַאפ ןיוש זיא טיזנַארט

 רהעמ טינ טָאהעג ױזַא ןעמ טָאה רהַאי 198 ןופ ףיולרעפ ןיא ,9

 | .סונעוו רעד ןופ סטיזנַארט 4 ןופ

 ןעגנוריצַאּפש עזעיד רָאַאה ן'פיוא סיוא ןענעכער ןעמַאנַארטסַא
 המח יוקיל סיוא ןענעכער ייז יוו יוזא ,ןוז יד ייברעפ סונעוו רעד ןופ

 ,רָאַאה ן'פיוא דיוא ןע פ ע ר ט יז ןוא .לשמל הנבל יוקיל רעדָא
 -נטסעמסיוא יד ןענייז סע גיטכיר יוװ ,זייוועב ַא ץלַא זיא סע סָאװ

 -ַאלּפ יד ןופ .וו .ז .א ןעטיברָא ,ןעטייקסיורג ,ןעטייקטייוו יד ןופ ןעג

 .ןעגנואייצעפָארּפ עשימָאנַארטסַא עכלעזַא זַא ,טרָאװ ןייא טימ ,ןעטעג

 ,גיטכיר שיטַאמעטַאמ ןענייז
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 טעוװ סונעוו יד זַא ,ןובשח יּפ לע טייוו ןעמ ןעוו ,לָאמ סעדעי
 -עברָאפ ענעדעישרעפ ןעמָאנָארטסא ןעכַאמ ,ןוז יד ןעדישרַאמייברַאפ

 עועיד ןעטכַאבָאעב וצ רעכילדנירג ןוא רהעמ סָאװ םוא ,ןעננוטייר

 -נעסיוורוטאנ יד רַאפ ניטכיוו רהעז זיא סָאד .גנוניישרע ענעטלעז

 -וצ סיוא ?עע טי מ ַא סלַא ךיוא ןוא םיטרּפ עלעיפ ןיא טפאש
 -עלקרע ןַא ,דרע רעד ןופ זיא ןוז יד םסייוו יװ ,{ע ט ס עמ

 -ַאק ַא ןיא ןערעוו ןעבענעג טעוװ ,סיוא סע טסעמ ןעמ ױזַא יוװ ,גנור

 .ןוז רעד רעביא לעטיפ

 סייוו ,דרע יד יו ױזַא חנבל ַא ןופ טעטיילגעב טרעוו סונעוו ביוא
 יד טימ עכלעזַא טכוזענ טינ טָאה ןעמ לעיפ יו .טמיטשעב טינ ןעמ

 -עב טנעקעג טינ רָאנ ןעמ טָאה ,ןעּפָאקסעלעט עטסעכ ןוא עטסערג

 הנבל ַא ןהָא ןעבילבעג זיא סונעוו זא ,ןַא םורַאד טמהענ ןעמ .,ןעקרעמ

 ."וקרעמ יו ױזַא

 ,16 לעטיּפַאק

 .תונבל ייווצ ערהיא טימ .סרַאמ טענַאלּפ יד

 ס'ררע רעד ןופ טייז רעדנַא רעד ףיוא הנכש עטסכענ רעזנוא
 ,ןוז רעד ןופ זנוא רַאפ רעטייוו ,רעטרעוו ערעדנַא טימ רעדָא ,טיברַא
 טימ קילב ןעטשרע ןופ סיוא ךיז טנעכייצ סָאװ ,טענַאלּפ יד זיא

 זיא עכלעוו ןוא ,רעײפמַאלפ ַא ןופ יו סעּפע ,רילָאק ןעכילטיור רהיא
 -סנעירק ןעשימיור ןופ ןעמַאנ ןטימ ןערָאװעג טניורקעג רַאּפרעד
 (",סרַאמ -- טָאג

 רעזעיד ןופ רילָאק ןעכילטיור םעד ןופ גנַאהנעמַאזוצ םעד ןעגעוו (*
 רערעלוּפָאּפ ןייז ןיא ןָאירַאמַאלּפ טקרעמעב המחלמ ןופ טָאג ן'טימ טענַאלּפ

 לויהט ַא ןעגודלושטנע וצ טכוזעג גודנעטש ןעבָאה ןעשנעמ , ; עימַָאנָארטסַא
 ןעגנולדנַאה עטסניימעג ערעייז ןעביירשוצ ךרוד ןעטּפַאשנעדייל ערעייז ןופ
 ןוא המחלמ יוװ יוזַא ןוא ,לעווווט ַא ןופ רעדָא טָאג ַא ןופ גנוקריוו רעד וצ
 עשיטָאידיא יד ןוא עסיורג יד ןופ לעכליּפש סָאד ןעוועג ןעטיוצ עלַא ןוא

 רהעמ יד ןופ רענייא ןעוועג חמחלמ ןופ ןרעטש רעד זיא ,ענוילק וד ןופ דיירפ
 ךַאנ ןעגלָאפ סרַאמ ןופ ןעלּפמעט יוד .עטעטכרופעג רהעמ ןוא עטרעטעגרעפ
 גנורהעמרעפ יד ןוא םייז ןיוא ןופ גנוטכינרעפ יד --- סונעוו ןופ ןעלּפמעט יד
 ,..םיוז רעדנַא רעד ןופ
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 טנעכערענסיוא ןיא ןוז רעד ןופ טייקטייוו עכילטינשכרוד רהיא

 רַאפ רעטייוו רעטעמַאליק ןָאילימ 78 טימ ,רעטעמַאליק ןָאילימ 74

 םורַאד זיא טיברָא רהיא זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע .,לענוקדרע רעזנוא

 ןוז רעד םורַא עזייר רחיא סָאד אז ,ערעסערנ ַא לענַאיצרַאּפָארּפ

 -ַָארטסַא .,דרע רעד ןופ עזייר יד יו ,םייצ ערעגנעל ַא ןערעיוד ףרַאד

 רעזנוא טמהענ סע סָאװ ,טייצ יד זַא ,טנעכערעגסיוא ןעבָאה ןעמָאנ

 6087 רהעפעננוא זיא ,ןוז רעד םורא זיירק א ןעכַאמ וצ ןכש ןעטיור

225 4648 
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 .סרַאמ ןוא דרע ,סונעוו ,רוקרעמ ןופ ןעטיברָא יד---,20 גנונכויצ

 רַאפ רענינעו געט 48 טימ ,ָאזלַא ,זיא סרַאמ ן'פיוא רחָאי ַא .געט
 .רהָאי 2 ערעזנוא

 -ערענניירא דרע יד) ןעטענַאלּפ ערעניא 4 יד ןופ ןעטיברַא יד

 ןעטייקטייוו ערעייז טיול 96 גנונכייצ ףיוא טלעטשענרָאפ ןענייז (טנעכ

 סטכער ןופ) גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא ןעגנוגעוועב ערעייז - .ןוז רעד ןופ

 (ןוז רעד ןופ גנונעוועב ערַאבנייש יד יו ט ר ח ע ק ר ע פ ,סקניל וצ
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 ייז ןעמוק ,ךיז ןעהערד ייז תעשב .סרעזייוונָא ךרוד טקרעמעגנָא ןענייז

 .ערעדנַא יד רעביאנעגעג ענייא סעיציזַאּפ ענעדעישרעפ ןיא ךילריטַאנ

 -רהעי רהיא ןופ ףיולרעפ ןיא ןעהעזסיוא ןעק טענַאלּפ רעזנוא ױזַא יו

 -עו ןופ ,לשמל ,רהיא ףיוא נידנעקוק ,ןוז רעד םורַא עזייר רעכיל

 רעבָא ;ןעלעטשרַאפ רונ ךיז רימ ןענעק סָאד ,סרַאמ ןופ רעדָא סונ

 -נוא ןיא ןעגנורעדנַאו ערעייז ןופ ףיולרעפ ןיא ןעצנַאלג ייז ױזַא יו

 ,טמיטשעב ךָאד רימ ןעסייוו סָאד ,ןעגיוא עַרעז

 -רעביא ןיוש זיא סונעוו ןוא רוקרעמ רעביא ךעלטיּפַאק יד ןיא

 לָאמ עֶלַא טינ ןעצנַאלג ייז םוראוו ןוא ױזַא יװ ,ןערָאװעג ןעבעגעג

 -ַאפ) ןעטלאטשעג ענעדעישרעפ ןענייצ ,ןעניוא ערעזנוא ןיא ךיילג

 לָאמ עַלַא טינ ךיוא רימ ןעהעז ןעכַאזרוא עבלעז יד בעילוצ .(ןעז
 טמוק רערעזנוא ןכש רעזיד רעטנעהענ סָאװ .,ץנאלג סע'סרַאמ ךיילג

 ןיא .ןעניוא ערעזנוא ןיא ,ךילריטַאנ ,רע טרעוו רעלעה ץלַא ,זנוא וצ

 ,טנוא וצ ןעטסטנעהענ םִא ךיז טניפענ רע ןעוו ,טַאנָאמ עכילטע יד
 ןליפַא טרירוקנַאק ןוא ,רעטיּפוי יו ,קרַאטש ױזַא טעמכ רע טצנצלג

 ,רעיונעג) ,רהָאי ייווצ עֶלַא רחעפעננוא טפערט סָאד .סונעוו רעד טימ

 ןעטכַאבָאעב וצ טייצ עטסעב יד סע זיא ןַאד ןוא ,(טַאנָאמ 96 עֶלַא
 .ןעּפָאקסעלעט ךרוד ךעלפרעבַא ןייז ךיוא

 -עג שימָאנַארטסַא רעדָא ,רעלוקריצ רענינעוו זיא טיברא ןייז
 .דרע רעד ןֹופ טיברַא רעד רַאפ ש י ט ּפ י ל ע ר ה ע מ ,טדער
 סעיציזָאּפ עטסעטייוו ןוא עטסטנעהענ ןייז ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד
 :ךילמענ ,רעטעמַאליק ןָאיליס 42 זיא ןוז יד רעביאנעגעג
 זיא ןָאילעהפַא ןייז ןוא רעטעמַאליק ןָאילימ 206 זיא ןָאילעהירעּפ ןייז
  -נע עדנעטיידעב ַא ןעמוקרָאפ זומ םעד ךרוד .רעטעמָאליק ןָאילימ 8
 ןיא סרַאמ ן'פיוא ןייש ןיא ךיוא ןוא רוטַארעּפמעט רעד ןיא גנורעד
 טמוק ,ןעהעז רעטעּפש סע ןעלעוו רימ יוװ .ןעדָאירעּפ ייווצ עזעיד
 -עפמעט יד ןיא דעישרעטנוא ןַא טענַאלּפ רעזנוא ףיוא רַאפ ךיוא
 ,םעד בעילוצ ןעטפלעה רעכילדיז ןוא רעכילדרַאנ רהיא ןופ ןערוטַאר
 פעסיבא רונ ,לעקריצ רעניסעמלעגער ַא יוװ טינ זיא טיברַא רהיא סָאװ
 ףיוא ךילטינשכרוד ר ע ט 9 ע ק סָאװטע ךילמענ זיא סע .שיטּפילע
 יױזַא ןוא .ןעכילדרַאנ םעד ףיוא רעדייא ,?ענוקבלַאה ןעכילדיז םעד
 רעד רעדָא ;שיטּפילע רהעמ דנעטיידעב זיא סרַאמ ןופ טיברַא יד יו
 ,רעסערג זיא ןאילעהפא ןוא ןאילעהירעּפ רהיא ןעשיווצ דעישרעטנוא
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 + מעט יד ןיא דעישרעטנוא רעד זומ ,דרע רעד ןופ טיברַא רעד ןופ יו

 רעסיוא ,םעד בעילוצ רעסערג ןייז ךיוא ךילנלַאפ ןעטרָאד ןערוטַארעּפ

 -ע ק נוד ןוא ר ע ? הי ק ןייז ללכב זומ סרַאמ ן'פיוא סָאװ םעד
 .ןוז רעד ןופ רעטייוו זיא רע לייוו ,דרע רעד ףיוא יו ,ר ע ?

 .רעד ןופ רעטנעצ םעד ךרוד עיניל עכיילג ַא ןעהיצ טריבורּפ

 -נעזערּפער יז) 26 גנונכייצ רעד ןופ ןעטימ ןיא עלעקייק רעצרַאוװש

 טלעטש עכלעוו ,עלעקייק רעד ןופ רעטנעצ םעד ךרוד ןוא (ןוז יד טריט

 ןעטיברַא יד ןופ עדעי ןעקאהרעביא טעוװ עיניל עזעיד .דרע יד רָאמ

 ןוא דרע רעד וצ ןע ט ס טנע הע םא רענייא ,ןעטקנוּפ ייווצ ןיא

 ףרַאד ןעמ .דרע רעד ןופ ן{ע ט סע טייוו םִא רערעדנַא רעד

 רימָאל ,טענַאלּפ ַא ןעוו זַא ,ןעהעטשרעפ וצ םָאנַארטסַא ןַא ןייז טינ

 טקנוּפ ן ע ט ס ט נ ע ה ע נ םעד ןיא ןעניפעג ךיז טעוװ ,סרַאמ ןענַאז |

 טעװ יז ןעוו יו ,רעלעה ןעצנעלג ןעניוא ערעזנוא ןיא יז טעוװ ,זנוא וצ

 עדַארג ,זנוא וצ טקנפ ן|ע ט ס ע טי ייוו םעד ןיא ןעניפעג ךיז

 סרַאמ טעװ לַאפ ןעטשרע םעד ןיא .טיברָא רהיא ףיוא רעביאנעגעג

 : ךילמענ ,רעטעמַאליק ןָאילימ 42 רהעפעגנוא דרע רעד ןופ סייוו ןייז

 ןופ טייקטייוו יד ס ו נ י מ ןוז רעד וצ זיב סרַאמ ןופ טייקטייוו יד

 סרַאמ ןיוש טעװ לַאפ ןעטייווצ םעד ןיא ןוא ,ןוז רעד וצ זיב דרע רעד

 ןופ גנ ע? ר ע צ נ ַא נ רעד טימ דרע רעד ןופ רעטייוו ןייז
 ןוא) טיברא ס' ד רע רעד ןופ רע טע מ ַאי ד ם ע ד

 -ַאליק ןַאיל י מ 8 0 0 רעפיצ עדנור ןיא ךילטינשכרוד זיא סָאד

 טפערט ,ןוז רעד םורַא ניבייא ךיז גידנעהערד ,זעוו ןוא .(ר ע ט ע מ

 -סער עיציזַאּפ עטסטנעהענ ןייז טכיירגרעד סרַאמ רעד תעשב זא ,סע

 ןע ט ס ט נע ה עג םא ךיוא ךיז רע טניפעג ,דרע רעד וצ וויטקעּפ
 ןוא ,ןָאילעהירעּפ ןיא :טדערעג שימָאנַארטסַא ןוז ר ע ד וצ
 -יק ןָאילימ 96 ?בה ךס טנרעפטנע ןעטענַאלּפ עדייב עזיד ןענייז ןַאד

 ,ץנַאלג ןעטסערג ןייז ןיא עקַאט םהיא רימ ןעהעז -- (רעטעמַאל

 ןענייז עכלעוו ,סרַאמ ןופ ץנַאלג םעד ןיא ןעגנורעדנע עזעיד טָא
 ענייז ןיא דעישרעטנוא ןעטנייצעגנַא-ךעביױא םעד ןופ טַאטלוזער רעד

 -נעצסקע :; סע ןעמ טפור טרָאװ ןייא טימ) ןוז רעד ןופ ןעטייקטייוו

 םָאנַארטסַא ןעשטייד ןעלַאינעג םעד טרהיפעג סע טָאה ,(טעטיצירט

 יד ןופ ןעטיברַא יד זַא ,גנוקעדטנע רעסיורג רעד וצ ר ע ? 8 ע ק

 סָאד יו ,ןע ס ּפ י 5 ע רונ ,ןעלקריצ ע'תמא טינ ןענייז ןעטענַאלּפ
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 רע .לעטיּפַאק ןערעטייוו ַא ןיא ןערעוו טרעלקרע ךילרהיפסיוא טעוו
 -עב ערעדנַא ןופ ןעגנוטכַאבָאעב יד ףיוא טציטשעג ייברעד ךיז טָאה
 יד ןעגעו ,עהַארב עד ַאכיט ןופ ?עיצעּפס ,ןעמַאנַארטסַא עטסואוו
 םהיא טָאה סע ןוא ,סרַאמ ןופ ןוא דרע רעד ןופ סעיציזַאּפ ערעטנעהענ
 םוצ ןעמוק וצ םוא ,סענעכערבּפָאק רהָאי 17 ןופ רעגינעוו טינ ןעמונעג
 טינ ןעמוק ןוז רעד םורַא ןעטענאלּפ יד ןופ ןעגנונעוועב יד זַא ,סולש
 טנַאנעג ,ןעזיירק עכילגנעל עסיוועג ןיא רונ ,ןעלקריצ ע'חמא ןיא רָאפ
 .ןעסּפילע

 ךָאד ,סונעוו יו דרע רעד ןופ רעטייוו לעיפ זיא סרַאמ להָאװבָא
 טּפיוהרעביא ןעסייוו ריס יז יו טנאקעב רהעמ ל?עיפ זנוא רע זיא

 -נַא עֶלַא ייב יו ,ןכש ןעטיור רעזנוא ייב ךיז טוהט סע סָאו רהעמ

 ןעהעז רימ סָאװ ,ןומרעד ?עיצעּפס טמוק סָאד ,ןעטענַאלּפ ערעד

 זיא רע בױא .טנעקלַָאוורע פ טינ ?ָא מ ןייק םהיא
 רע זיא ,לעגוק-דרע רעזנוא יו ױזַא ,טפול ןימ ַא טימ טלעגנירעגמורַא
 סע סָאװ ,סנעקלאוו םוש ןהֶא ,ר ע ט י ו ? רהעז גידנעטש רעבָא
 -עג ןעטרָאד זַא ,סולש םוצ ןעמַאנַארטסַא טרהיפעג סגנַאפנַא טָאה
 -. .טינ רעסַאֹוו ןייק ר ַא ג ךיז טניפ

 סע'סרַאמ ףיוא ןעקעלפ עסיוועג ןעקרעמעב טנעקעג םורָאד טָאה ןעמ

 ןעבָאה ןעקעלפ עזיד ,ןעּפָאקסעלעט עניילק ךרוד ןליפַא ךעלפרעבַא
 -עב וצ י נ יס.ַא ק םָאנַארטסַא ןעשיזיוצנַארפ םעד ןעבעגעג ןיוש
 סע גנאל יװ ,(טיױט ס'ָאעלילַאג ךָאנ רהַאי 24 טימ) 1066 ןיא ןעמיטש

 ךיז םורַא חערד א ךיז ןעגנַאלרעד וצ ןכש ןעטיור רעזנוא טרעיד
 -טסעפ ןעמ טָאה ןעגנוטכַאבָאעב עניטלעפנרָאז עלעיפ ךָאנ .טסבלעז

 סָאװטע גנונעוועב ַאזַא ןעכַאמ ֹוצ ן'סרַאמ טמהענ סע זַא ,טלעטשעג
 -עס 29 ןוא טונימ 57 ,ןעדנוטש 24 :ךילמענ ,דרע רעזנוא יו רהעמ

 רעד ףיוא יו ,ױזַא טעמכ ָאזלַא ןעטרַָאד ןענייז טכַאנ ןוא גָאט .ןעדנוק
 . ךעלפרעבא סע'סרַאמ ףיוא קעלפ ַא ןעריּפשוצכָאנ גונעג זיא סע ,דרע
 ,ךיז ןענייצרעביא וצ םוא ,ּפָאקסעלעט ַא ךרוד עדנוטש ַא רהעפעגנוא
 .סקַא ןייז םורַא ךיז טהערד רע יו

 ,ערעזנוא וצ ךילנהע רהעז ןעטייצ-סערהָאי יד ןענייז סראמ ן'פיוא
 ךָאד טכאמ רע לייוו ,רעגנעל לָאמ ייווצ רהעפעגנוא ןענייז ייז זיולב
 ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא .רהָאי ייווצ .עּפַאנק ןיא ןוז רעד םורַא עזייר ןייז
 "קיטּפילקע ןופ טעטיווקילבָא , טפור ןעמ סָאװ סָאד זא ,ןענופעגסיוא
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 -עוועב יד רעביא לעטיּפַאק ַא ןיא ןערעוו טרעלקרע טעוװ סע סָאװ ןוא

 -ַאלּפ רעזנוא ראפ עבלעזיד טעמכ זיא ,?ענוק-דרע רעזנוא ןופ ןעננוג

 -נעניובעגוצ רעדָא טעטיוקילבָא עזיד יו ױזַא .,ן'סרַאמ רַאפ ןוא טענ

 טינ ןענייז טכענ יד ןוא נעט יד םוראוו ,עכַאזרוא יד סע זיא טייק

 זומ םורַאד ,דרע רעד ףיוא רהֶאי ןופ ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא ךיילג

 ,סרַאמ ן'פיוא ןייז יױוזַא ךיוא סע

 .לָאּפ-דרָאנ סע'סרַאמ םורַא ןעקעלפ עסויוו וד---,2/ גנונכווצ

 - ,ןעסיוו וצ םוא ,סרַאמ ן'פיוא עזייר ַא ןעכַאמ וצ טינ ןעכיורב רימ
 טושּפ ךיז טפרַאװ סָאד .,רעטניוו רעדָא רעמוז ןעטרָאד זיא סע ןעוו

 ע ס ייוו יד ןופ ןעגנורעדנע יד טכַארטעב ןעמ ןעוו ,ןעניוא יד ןיא
 ץלא ןערעוו ןעקעלפ עזיד יו ױזַא .ןעֶלַאּפ ענייז םורַא } ע ק ע ? פ

 זיא סָאד זַא ,ןופרעד ןעמ טסילש ,ןעטרָאד טייצ-רעמוז ןיא רענעלק
 יו .ןעלהַארטשדןענוז יד רעטנוא ןעצלַאמשוצ טרעוו סָאו { יי א
 ןיא ,27 .מונ גנונבייצ יד טנייצ ,ךיז ןערעדנע ןעקעלפ עסייוו עזיד ױזַא

 סרַָאמ ןופ לָאּפ-דרַאנ םעד םורַא קעלפ רעסייוו רעד ןעוו טייצ רעד

 לָאּפ-דיז ןייז םורֵא קעלפ רעסייוו רעד עדַארג טרעוו ,רענעלק טרעוו

 רעזנוא ףיוא רעדלעפ זייא יד טימ רָאפ טמוק סָאד יו ױזַא טא ,רעסערג

 .טענַאלּפ

 ןעטיור רהיא ןוא ךרע יד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעטסערג רעד
 ןעבָאה ןעננוטסעמ עיונעג עלעיפ ךָאנ .סיורג רעייז ןיא זיא ןכש
 6788 זיא סרַאמ ןופ רעטעמאיד רעד זַא ,טנעכערעגסיוא ןעמַאנַארטסַא

 רעטעמאיד םעד ןופ ט פ ? ע ה א רהעפעגנוא זיא סָאד .רעטעמַאליק
 םהיא םורא ןיירק א .(ךַאלטרעדנוה 58 :רעיונעג) דרע רעד ןופ
 -נוה 97 טמהענרעפ ךעלפרעבא ןייז .גנאל רעטעמַאליק 21000 ןזיא
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 -נוה 16 זיולב זיא םױלָאװ ןייז ןוא ךעלפרעבָא ס'דרע רעד ןופ ךַאלטרעד

 ,זיא ןכש רעטיור רעזנוא .דרע רעד ןופ םוילָאװו םעד ןופ דאלטרעד

 בלַאה ןוא 6 רהעפעננוא ,טענַאלּפ עניילק א גיסעמסינטלעהרעפ ,ָאזלַא

 בלַאה ַא ןוא 7 רהעפעגנוא ןוא לענוק-דרע רעזנוא ראפ רענעלק לָאמ

 .הנבל יד -- ןירעטיילגעב רעזנוא ראפ רעסערגנ לָאמ

 ןכש ןעטיור רעזנוא ןעטסַאמענסיוא רונ טינ ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא
 -עג לעיפ-לעיפ ,ןעגָאװענבָא יונענ ךיוא םהיא ןרעדנָאז ,ןעטייז עלַא ןופ
 -נוא טימ וליפַא ןעכאז ןופ טייקרעווש יד סיוא ןעניפעג רימ יוװ ,רעיונ
 אזַא ןעזייוועב ןעק ןעמ ױזַא יו .,ןעלַאשנַאװ ןוא ןעגָאװ עטסעב ערעז
 ַא ןיא ןערעוו טרעלקרע טעװ סָאד ,רעדנואוו ַא ןעגָאז געמ ןעמ ,ץנוק
 -נוגובַא יד ףיוא ןעלעטשבָא דיז ןעלעוו רימ ואוו ,לעטיּפַאק ןערעטייוו

 ןעבעגרעביא זיולב רימ ןעלעוו .ָאד .ןוז רעד ןופ ןוא דרע רעד ןופ ןעג

 בלאה א ןוא 9 רהעפעננוא טגעוו סרַָאמ זַא ,הרוש עטשרעטנוא יד

 עכילטינשכרוד ןייז .?עגוק-דרע רעזנוא ראפ ר ע גיי נ עוו לָאמ

 -/1 :רעיונעג) לעטרעיפ-יירד עּפַאנק זיא (טייקטכידעג) טעטיסנעד
 םורַאד זיא (טייקרעווש) טעטיווַארג יד .ס'דרע רעד ןופ (ףאלטרעדנוה

 טָאה ןעמ .דרע רעד ףיוא יו ,סרַאמ ן'פיוא ערענעלק ַא לענָאיצרַאּפָארּפ
 ,טנופ 100 ,לשמל ,דרע רעד ףיוא טנעוו סָאװ סָאד זא ,טנעכערעגסיוא
 ,טנופ 87 זיולב ןענעוו סרָאמ ן'פיוא טעוו

 ,ןעשינעפעשעב עניד'לכש עכלעזַא ןעטרָאד ךיז ןעניפעג סע ביוא
 -טסַא רעד ןיא טנעקרענַא רהעמ ץלַא טרעוו סָאד ןוא -- ןענייז רימ יו
 ןייז ןוא סרעדנַא ןהעזסיוא םורַאד ייז ןעזומ -- טלעוו רעשימַאנַאר
 - ,רענעלק ךילנײשרהַאװ ןענייז ייז .סע ןענייז רימ יוװ ,טיובעג סרעדנַא
 -טינשכרוד ןייז ןעלָאז ייז ןעוו .זנוא ראפ רעקנילפ ךיוא ןוא רעטכייל
 עבלעז יד ןופ טלעטשעגנעמאזוצ ךיוא ןוא קרַאטש ,טיירב ,דיוה יֹוזַא דיל
 א רהעפעגנוא { ע ג ע וו  ךָאד רעבָא ייז ןעלעוו ,רימ יו ןעפָאטש
 -נידּפש רעכעה ןענעק ייז ןעלעוו ךדילגלָאפ ןוא ,זנוא ןופ ? ע ט י ר ד
 -םיוא רהעמ כב ןוא תואשמ ערעסערג ןעגָארט ,ןעפיול רעלענש ,ןעג
 | :. ,.זנוא ראפ ןָאהט

 רעזנוא וצ ךילנהע רהעז זיא רעכלעוו ,ןכש רעטיור רעזנוא זַא
 -רַאךעשנעמ ןופ טרעקלעפעב ךיוא זיא ,םיטרּפ עלעיפ ןיא טענַאלּפ
 ןופ ןערָאװעג טעטּפיױהעב גנאל ןיוש זיא סָאד -- ןעסינעפעשעב עגיט
 ןייק ָאטינ ךילטנעגייא זיא סע .ללכב רעקנעד ןופ ןוא ןעמַאנָארטסא
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 ערעזנוא זיולב זיא ןעטענַאלּפ עלַא ןופ זַא ,ןעמהענוצנא דנורג םוש

 ' ,תויח ןוא ןעצנאלפ טימ טלעגנירעגמורַא

 רעד זיא דרע יד זַא ,טנעכערעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןעטייצ יד ןיא

 וצ דנורג ןעסיוועג ַא טַאהעג ךיוא ןעמ טָאה ,ןעטלעוו עלַא ןופ רעטנעצ

 ךיז ףיוא טנַארט יז סָאװ ,טימרעד םהַאנסיױא ןַא זיא יז זַא ,ןעביולג |

 ."םיהלא םלצ  םעד ךיז ףיוא ןענַארט עכלעוו ,ןעסינעפעשעב עכלעזַא

 ןעסינעפעשעב ענידעבעל ןעניפעג ךיז ןענעק סע סָאד ,קנאדענ רעד זיולב

 ףעד ןיא ןעוועג טנעכערעג זיא ,ןרעטש רעדָא טענַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא

 -עג ןוא עכילקערש ַאזא ראפ טלעוו רעשיליוטַאק רעכילרעטלַא-לעטימ
 -עוו וצ טנערברעפ טמוקענ טָאה ראפרעד סָאד ,תסרוקיּפַא עכילרהעפ

 ךילמענ ,קירוצ 800 רהֶאֹי ַא טימ טשרע .ןעפיוה רעטייש ַא ףיוא ןער

 -י ש 1 ד ףָאזָאליפ רעשינעילַאטיא רעטמהירעב רעד זיא ,1000 ןיא

 טיול ,אמונ םיור ןיא ןערָאװעג טנערברעפ ַא נור ב ַאנ ַא דר ַא
 ,טסּפַאּפ ןענילייה ן'טימ עיציזיווקניא רענילייח רעד ןופ ןיד קסּפ םעד
 -יימ ֹוד ןעקירדוצסיוא טנַאװעג טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ךילכעזטּפיוה

 עגידעבעל ןעניפעג ךיוא ךיז ןענעק ןעטענַאלּפ ערעדנַא ףיוא זַא ,גנונ
 ,ןעשנעמ ןליפַא ןוא ןעסינעפעשעב

 סעּפע ןעק ןעמ יוװ ,וויטיזָאּפ ױזַא ןיוש סייוו ןעמ זַא ,טנייה רעבָא
 םעד ןיא עלעציּפ א רונ טינ זיא טענַאלּפ רעזנוא זַא ,ןעסיוו טּפיוהרעביא

 -ןענוז רעזנוא ןופ ?ייחט רעקניניילק ץנַאג ַא ךיוא ןרעדנאז ,םיור-טלעוו

 זיא יז רונ זַא ,ןעקנעד וצ ןיזנוא ןַא טושַּפ סע זיא טנייה -- םעטסיס

 -ַאלּפ ערעדנַא ףיוא זא ןוא ,"עטלהעוורע ס'טָאג, יד ,עט'ןסחי יד סע
 . ןיא ךיז ןעטלַאה רימ יו ,םימכח עכלעזַא טינ רַאג ךיז ןעניפעג ןעטענ
 ,ןענעבכער ןעמ ןעק סונעוו ןוא רוקרעמ ןעגעוו ביוא .תולדנ רעזנוא
 ץנעטסיזקע יד רַאפ עסייה וצ ַא ןעטרָאד זיא רוטַארעּפמעט יד סָאד
 טייוו וצ ןענייז סָאװ ,ןעטענַאלּפ יד ףיוא זַא רעדָא ,ןעמזינַאגרַא ןופ

 טינ רעבָא סע ןעמ ןעק ,עטלַאק וצ ַא רוטַארעּפמעט יד זיא ,ןוז רעד ןופ
 -פעק לעיפ ךילריטַאנ ןיא ןעטרָאד .ןכש ןעטיור רעזנוא ןעגעוו ןעגָאז
 -סיוא ןענעק רימ ביוא רעבָא ; דרע רעד ףיוא יו ,ךילטינשכרוד רעט
 ןיא ןעדנענענ-רַאלַאּפ ערעזנוא ןיא טסערפ עטסקרַאטש יד ןעטַאלה
 ןעלַאז סרַאמ ן'פיוא זַא ,ןעלפייווצ וצ דנורג ןייק ַאטינ זיא ,רעטניוו
 -ענ עשיּפָארט יד ןיא סנעטסגינעוו ןעריטסיזקע ןענעק טינ ןעשנעמ
 .ןעדנעג
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 -ינעילַאטיא רעסיורג רעטנַאמרעד ןיוש רעד ןעוו ,1977 טייז רעבָא

 עצנאנ יד טרעדורענפיוא טָאה י ? ע ר ַא ּפ ַא י ק ס םָאנַארטסא רעש

 ןהעזרעד טָאה רע זַא ,גנוגידניקנַא רעד טימ ערעזנוא טלעוו עטריזיליוויצ

 -רע טינ סרעדנא ןענעק עכלעוו ,סעיניל עכיילג עכלעזַא סרַאמ ן'פיוא

 -סיוא ןע ט ר ַא ד טָאה ןעמ סָאװ םעד ךרוד רונ יו ,ןערעוו טרעלק

 דנורג ןעקראטש א ןיוש ןעמ טאה ,ןע? ַאנַאק ןע בָארגעג

 רהָאי םענעי ןיא .,ןעשנעמ עקַאט ךיז ןעניפענ ןעטרָאד זַא ,ןעמהענוצנָא

 דרע רעד וצ עיציזַאּפ רעטסטנעהענ ןייז ןיא ןענופענ סרַאמ ךיז טָאה

 .ןעטכַאבָאעב טוג טנעקעג םורַאד םהיא טָאה ןעמ ןוא

 שש: 1
 עט יש יי עי

 טעקע יט טעקע = עי בע ייבי 2

 += א 2 עט
 א 7

 בע

 טי :

 יא }| צב א

 טי 7
 3 של 5 ,7

 לייק -ילשירירלי ט 20 2 = א
 : 3 טו =

 4 ויי
 נו העי

5 

 ,סרַאמ ן'פיוא ןעלַאנַאק יד--.8 גנונכווצ

 עכנַאמ ןוא ןענעקיילּפָא טלָאװעג סע ןעבָאה ןעמָאנַארטסַא עלעיפ
 ילעראּפַאיקס סָאד ,ןעטּפױהעב ענינייא .םויה דע ּפֶא סע ןענעקייל

 טבינ ן'תמא רעד ןיא סָאד ןוא ןעניוא ענייז ןופ ןערָאװעג טרַאנעג זיא

 -ופ עכלעזַא ןַא ,ןעטּפוהעב ערעדנַא ,סעיניל עכלעזַא טינ רָאנ סע

 .ןעלַאנַאק ענעבָארנעגסיױא ראפ זייוועב א אקוד טינ רָאנ ןענייז סעינ

 -עג טינ רָאג ןעמ טלָאװ טייקטייוו ַאזַא ןופ סָאד ,ןעטּפיוהעב עטירד
 -ַאק ןעכילטסניק ַא ןופ ןמס ןעטסעדנימ םעד ןליפַא ןהעזרעד טנעק
 .ןעבארנעגסיוא טאהעג ןעבָאה טינ םהיא לָאז ןעמ טיירב יו ,לָאנ

 טהעז סָאװ ,רעניצנייא רעד ןעבילבעג טינ רעבָא זיא ילערַאּפַאיקס
 - טָאה גנוקעדטנע עדנעניוטשרע ןייז טייז .סרַאמ ן'פיוא סעיניל עסיוועג

 : א א יי
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 טימ טריסערעטניארעפ סרעדנַאזעב ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,ךיז ןעמ

 טלעטש ,זנוא וצ ךיז טרעטנעהענרעד רע רונ ןעוו .ןכש ןעטיור רעזנוא

 ןעמ ןוא סעירָאטַאװרעסבַא עֶלַא ןיא ןעּפָאקסעלעט םהיא ףיוא ןָא ןעמ

 .םהיא ןופ ניוא ןַא ּפָארַא טינ טושּפ טזָאל

 ןעגנוטכיר ענעדעישרעפ ןיא ןעטינשעגכרוד זיא רע זַא ,םעד ןעגעוו

 ןעשיווצ טינ טיירטש ןייק טנייה ןיוש זיא ,סעיניל עכיילג ךס ַא טימ

 -רעד רענייא רעדעי ייז ןעק ןעּפָאקסעלעט עסיורגנ ךרוד .ןעמַאנַארטסַא

 "עוו טלעוו רעשימָאנַארטסַא רעד ןיא גינייא טינ ךָאנ זיא ןעמ .ןהעז

 .סנעכייצ עכילטנעדרַארעסיױא עכלעזַא ןופ ןע כ ַאז רו א יד ןעג

 .עיניל עכיילנ א טינ סע טבינ ,ןענָאז ןעמ געמ ,רוטַאנ רעד ןיא

 -עוו רעדָא רהעמ ץלא ךָאד ןענייז ןעכייט ןופ ןוא ןע'םי ןופ ןעגערב יד

 ןייק ןעטלַאּפש יד ךָאד ןענייז ,טצַאלּפ סעּפע ןעוו .עטמירקרעפ רעגינ

 ,סיר וַא טגנַאלרעד .עטלעצנורעג ץְלַא רונ ,סעיניל עכיילג טינ לָאמ

 עיניל ַא ןיא ןעמוקרָאפ גידנעטש סָאד טעוװ ,רעיּפַאּפ לעקיטש ַא ,לשמל

 .עכיילג ַא טיג רָא ג זיאסָאװ

 ן'פיוא ןעפאקסעלעט ךרוד טהעזרעד ןעמ סָאװ ,רעבָא סעיניל יד

 .עכיילג ךילנהעוועננוא סעּפע ,טגָאזעג יו ,ןענייז ,סרַאמ

 רעבָא ; ןעכייט ןוא ןע'םי עכילריטַאנ ןופ סנעכייצ ןייז טינ ןענעק ייז
 ַאזַא ףיוא סָאד ,ןעביולנ וצ רעווש ךיוא סע זיא טייז רעדנַא רעד ןופ

 ע ט יי ר ב עכלעזַא ןעבָארגסױא ןענעק ןעמ לָאז טענַאלּפ רעניילק

 עטסערג יד ךרוד וליפא ןעקרעמעב ןענעק ייז ןעלָאז רימ זַא ,ןעלַאנַאק

 ,ןעּפָאקסעלעט

 1877 ןופ) ןעגנוטכַאבָאעב ענירהעידגנַאל ענייז ןופ ןעטַאטלוזער יד

 ילערַאּפַאיקס טָאה ,עירָאטַאװרעסבָא רענַאלימ רעד ןיא ,(1899 ןיב
 | .עטרַאק ַא ףיוא טקרעמעננָא ךיוא

 -ענבָא לעיצעּפס ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאנַארטסַא יד ןופ רענייא
 -ירעמַא רעד זיא ,סראמ ןופ ןעגנושרָאפ ןוא ןעננוטכַאבַאעב טימ ןעבעג

 טייז .(189551010) ?עווָאל ?ַאוויס רע פ רָאסעּפַארּפ רענַאק
 רהעז ַא טימ לעמיה ןפיוא טגלָאפעגכָאנ םהיא רע טָאה 4
 רע עכלעוו ,עירָאטַאװרעסבָא רעטמהירעב רעד ןיא ּפָאקסעלעט ןעסיורג
 ,ףאטסגַאלפ טדָאטש רעד ןעבעל גרַאב ןעכיוה ַא ףיוא טיובעגסיוא טָאה
 ,רעטיול ןוא ןעקורט רהעז זיא ןעטרָאד טפול יד .ַאנַאזירא טייטס ןיא
 עטכעלש ןופ טרעטשעג ןעוו ןעטלעז ןערעוו ןעגנוטכַאבאעב יד ןוא
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 -ריטַאנ ,רע טָאה ןעננוטכַאבָאעב ענייז ןופ ןעטַאטלוזער יד .סרעטעוו

 ראפ ןעטרָאּפער ןוא ןעלַאנרושז עלעיצעּפס ןיא טכילטנעפערעפ ,ךיל

 ךס ַא ןוא ךוב ַא ךיוא ןעבירשעגנָא ךָאנ וצרעד טָאה רע .ןעמַאנַארטסַא

 -עג זיא רע םוראוו ,ןערעלקרע וצ םוא ,םלוע ןעסיורג ן'ראפ ןעלקיטרַא
 -"לבש עבלעזַא עקַאט ךיז ןעניפעג סרַאמ ן'פיוא זַא ,סולש םוצ ןעמוק

 -ַאק טימ ץענ א ןעבָארגענסיױא ןעבָאה עכלעוו ,ןעסינעפעשעב עגיד

 ,ןעלַאנ

 -וצ ןוא ?עווַאל רָאסעפַארּפ טרעלקרע -- "ןעניימ טינ ףראד ןעמ,
 סעיניל עכיילג יד זא, -- ,ןעמַאנַארטסַא ערעדנַא םהיא טימ ןעמַאז
 -ַא פ עטיירב ןופ םינמס ןענייז סָאד רונ ,אפוג ןעלַאנַאק יד סע ןענייז

 ענ עד עיש רע פ ןוא רעמיֹוב טימ דנַאל ןע ס

 "ןעגערב יד ייב ןעצנַא?לפ

 רע טגנערב ריפאד עזייוועב עטסדנעגַאלש יד ןופ םענייא סלַא

 לָאמַא ןוא גיטנעק רחעמ סעיניל עזיד ןענייז לָאמַא סָאד ,טקַאפ םעד
 -ייצ-ס ער ח ַאי יד ןופ ּפִא עדַארג טננעה סָאד .ניטנעק רענינעוו

 ץלַא סעיניל עזיד ןערעוו ןעטַאנַאמ-רעמוז יד יא .ןעטרָאד ן| ע ט

 וע ס ק אוו ןאד זַא ,טימרעד ךיז טרעלקרע סע סָאװ ,רעניטנע ק

 ,ןעלַאנַאק-טּפיוה יד ןופ רעטייוו ץלַא רעדנאנַאפ ןעצנַאלפ יד דיז

 יד ןופ םעטסיס עראברעדנואו יד ןענעוװו ןעטייהלעצנייא ןיא

 עזיד ןופ עכנַאמ .ןעזָאלניירא טינ ַאד ךיז רימ ןענעק ןעלַאנַאק-סדאמ

 ,טענַאלּפ עניילק אזא רַאפ גנַאל ךילטנעדרָארעסױא ןענייז ןעלַאנַאק
 ס'לעווַאל רָאסעפַארּפ ךָאנ ,גנַאל ?יימ 8840 רַאנאז ןוא 2000 : ךילמענ

 יד םורַא רעטרע עסייוו יד טימ ןעדנוברעפ ןענייז ייז .ןעננוטסעמ

 סעיניל עטסיימ יד ךיז ןעניפעג סע ואוו ,ןעדנענעג יד טימ ,ןעלָאּפ

 ןעגנונכייצ יד ףיוא ןהעז וצ זיא סָאד יוװ ,ןעננוטכיר ענעדעישרעפ ןיא
 יה ,20 ןוא 8

 טָאה סע סָאװ ,ע ט ? ע ּפ ַא ר ןענייז סעיניל עזעיד ןופ ענינייא

 תועד יקוליח עסיורג וצ ןוא תורעשה ענעדעישרעפ וצ טרהיפעג רעדיוו

 זַא ,ןערעלקרע רעטכַאבָאעב יד ןופ לייהט ַא .ןעמַאנַארטסַא ןעשיווצ
 -ַאד ןהעז לָאמַא זנוא טכַאמ ןוא זנוא טראנ "גיוא עשיּפָאקסעלעט , יר

 ,לעװַאל רָאסעפָארּפ טימ ןעמַאזוצ ןעניימ רעדיוו ערעדנא ןוא ,טלעּפ
 רהעמ סָאװ םוא ,ןעלַאנַאק-סגוצ בָא עסיוועג ןענייז סָאד זַא
 ,ןעטרָאד ןערעסַאװ יד ןערָאּפשוצנייא ןוא ןעטלַאהוצנייא



 ץנארק פיליפ

 -עגנעמאזוצ טָאה לעװַאל רָאסעפַארּפ סָאװ ,סרַאמ ןופ עטראק יד

 ףיוא טריּפָאק זיא סָאװ ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עגירהעידגנַאל ךָאנ טלעטש

 ערייב יב ןע קעל פ עסייוו זנוא טזייוו ,29 גנונכייצ רעזנוא

 ,ןעגנוטכיר ענעדעישרעפ ןיא סעיניל ךס ַא ןוא טענַאלּפ רעזיד ןופ ןעלַאּפ

 ,סרַאמ ןופ עטרַאק ס'לעווַאל רָאסעּפַארּפ---,20 גנונכווצ

 ,ןעקעלפ עזיד ןופ ט 9 ַאש ר ַא ב כ א נ רעד ןיא סנעטסיימ רונ
 ט א טל? וז ע ר רעד עקַאט רונ ,לַאפוצ ַא סעּפע ןייז טינ ןעק סע סָאװ

 ,ןעטרַאד ןעסינעפעשעב עניד'לכש יד ןופ טייב ר א רעד ןֹוֿפ

 ,רעסאוו ןיא קרַאטש רהעז ריז ןעניטיונ עכלעוו
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 . -רעטנוא ייז ןעק ןעמ לעיפ יו ,ןעטרָאד ןעדנעגעג ענעדעישרעפ יד

 -עט עטספרַאש ןוא עטסערג יד ךרוד ייז טכַארטעב ןעמ ןעוו ,ןעדייש
 עכלעוו ,ןעמענ טימ טנעכייצעב ןערעוו ,טייצ רעזנוא ןופ ןעּפַאקסעל
 .ןעבעגעג ייז ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא ערעדנַא ןוא ילערַאּפַאיקס

 רעזנוא טימ ךיילנרעפ ןיא זַא ,ןעניז ןיא ןעטלַאה ָאד ףראד ןעמ

 -קע יד ןעגעװ .טענַאלּפ ע נ ע ק ו ר ט א רהעז סרַאמ זיא דרע
 ןעמַאנַארטסַא עלַא טנייה ןיוש ןענייז ןעטרַאד רעסַאװ ןופ ץנעטסיז
 רעסערג ןערעוו ןעלַאּפ יד םורַא ןעקעלפ עסייוו יד סָאװ סָאד .גינייא
 ,זייוועב רעדנעגינעג ַא ןייֵלַא זיא ,רעמוז ןיא רענעלק ןוא רעטניוו ןיא

 ןעמ יװ ױזַא רעבָא .ןעענש ןוא ןעגער ךיוא ןעטרָאד ןעלַאפ סע זַא
 ןיא ערעפסָאמטַא יד ןוא ,סנעקלָאװ סעּפע טינ ןעטרַאד טקרעמעב
 ןעמהענרעפ ןעטרָאד ןע'םי יד זא ,ןעמהעננָא ןעמ זומ ,רעטיול גידנעטש
 ,פייהט םעניילק א גיסעמסינטלעהרעפ

 ךיוא טרעלקרע טרעוו רעכלעוו ,לעגנַאמ-רעסַאװ םעד בעילוצ טָא

 רע לייוו ,ךרע יד ראפ ר ע ט ? ע לעיפ ןייז זומ סרַאמ סָאװ ,טימרעד
 -ו ך פ ךיז טָאה רע זַא ,טניימ סָאד ןוא) ןוז רעד ןופ רעטייוו זיא
 םעד ןיא ןערעוו טרעלקרע טעוו סָאד יו ,רהיא ןופ ןעסירעגבא ר ע ה
 ,(םעטסיסדןענוז רעצנַאג רעזנוא ןופ גנוהעטשטנע יד רעביא לעטיּפַאק
 רעד ןופ "ןעניורק, יד ,ןעטרָאד ןעסינעפעשעב עגיד'לכש יד סע ןעגייז
 -ַאנַאק רהעמ ץלַא ןעבַארג וצ ןעוועג ןעגנואווצעג ,רוטַאנ רענַאיסרַאמ
 -ַאוועב וצ רךיל ט סני ק םוא ,ןעדנעגעג-רַאלַאּפ יד ןופ ןעק

 ןעלאפ סע ואוו ,ןעדנעגעג ערעמירַאװ יד ןיא רעדלעפ ערעייז ןע רע ס
 .ןעסענעטסיוו עסיורג ערעזנוא ןיא יוװ ,ןענער גינעוו יוזא םינּפַא

'2 8 * 

 ןעלַאנַאק טקעדטנע טָאה ילערַאֿפַאיקס ןעוו ,רהָאי ןעבלעז םעד ןיא
 רעד ןופ ללָאה ףַאסַא ,םָאנַארטסַא רעדנַא ןִא טָאה ,סרַָאמ ן'פיוא

 םעד ןופ עפליה רעד טימ טקעדטנע ,עירָאטַאוװרעסבָא רענַאטננישַאו
 ם ור א תונ ב5 ייוו צ טייצ רענעי וצ ּפָאקסעלעט ןעטסעב

 רהעז רעבָא ,סרעטיילנעב ייווצ רָאנ טָאה ןכש רעטיור רעזנוא .סר ַאמ

 ,עקנילפ נידריווקרעמ ךיוא ןוא עניילק

 ,ןעקרעמעב טנעקעג טינ ץלַא יז ןעמ טָאה טייקניילק רעייז בעילוצ
 ןעטילעטַאטס ןייק טיג טָאה סרַאמ ןַא ,ןערָאװעג ןעמונעגנא ןיא סע ןוא
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 ןעכוז וצ ייז טרעהענפיוא טינ ןעגעווטסעד ןופ טָאה ןעמ .(רעטיילנעב)

 .ןעּפַאטרעד וצ לָאמַא ייז גנונפַאה יד ןעבענעגפיוא טינ טָאה ןעמ ןוא

  טכאנ רעד ןיא טריפשרעד םָאנַארטסַא רענאקירעמַא רעד טָאה ךילדנע

 "עּפש טכענ 6 טימ ןוא סרַאמ ןעבעל הנבל ַא 1877 טסוגיוא ןעט11 ןופ
 "עג טינ רָאנ ךיז טָאה רענייק עכלעוו ףוא ,ע ט ייוו צ  ַא רעט

 | .טכיר

 זַא ,טלעוו עשימַאנַארטסַא יד טניוטשרע ױזַא רעדיוו טָאה סָאד

 רעבָא טָאה סע .םעד ןיא ןעביולנ וצ טנאזטנע ךיז סגנַאפנָא טָאה ןעמ

 סעירָאטַאװרעסבָא ערעדנַא ןיא ךיז טָאה ןעמ זיב ,ןעמונעג גנַאל טינ

 ייווצ ןופ ןעטכיולעב זיא סרַאמ -- עקַאט סע זיא יוזא זַא ,טגייצרעביא

 .תונבל

 ןעמענ עשינַאלָאהטימ יר טימ טניורקענ ייז טָאה רעקעדטנע רעייז

 ,(* "קערש , ןוא "ארומ , ; טעטיידעב סע סָאװ ,"סָאמיעד , ןוא "סָאבָאפ,

 ןייז טכַאמ ןוא סרַאמ םוצ רעטנעהענ זיא ייז ןופ רעטשרע רעד

 .ןיא -- רעטייווצ רעד ןוא ,טונימ 89 ןעדנוטש 7 ןיא םהיא םורַא עזייר
 טימ טנעכערעגסיוא ןעמַאנַארטסַא ןעבַאה סָאד .טונימ 18 ןעדנוטש 0

 .טייקבילטקניּפ רעשיטַאמעטַאמ

 / סע ןענעמ רימ יוװ ,סרַאמ ן'פיוא ןעשנעמ ךיז ןעניפעג סע ביוא

 ,טכענ-הנבל ערַאברעדנואוו ייז ןעהעז ,רעכיז ץנַאג ןעמהעננַא טצעי

 -ךָאפ ךיז טריבורּפ .ןעלעטשרָאפ םיוק ךיז ןענעק רימ סָאװ עכלעזא

 ןופ רונ טינ ןעטכיולעב ןעוועג ןעטלָאװ טכענ ערעזנוא זַא ,ןעלעטש

 טהערד ייז ןופ ענייא סָאװ ,עכלעזַא ןופ ךיוא ןרעדנָאז ,תונבל ייווצ

 םורַא ךיז טהערד ערעדנַא יד ןוא תעל-תעמ ַא ןיא ל ַא מ 9 םורַא דיז

 ןיי א טכַאמ הנבל עמאזננאל רעזנוא דנערהעוו ! ןעדנוטש 90 עדעי

 סָאמיעד ןא ןע ז יי ר ק 9 0 סָאבָאפ טכַאמ ,לעמיה ן'פיוא זיירק |
 יוקיל ערעטפע רונ טינ ןעמ טָאה סרַאמ ן'פיוא .ןעזיירק 92 רעביא

 ,ןעגנוניישרע עכלעזא ךיוא ןרעדנַאז ,ָאד יו תומח יוקיל ןוא תונבל
 יד ךד רוד חנ 257 ןײא ןופ ןע נול ע טש ר ע פ יד יװ

 טרעוו סע ואוו ,"עדַאוליא , ם'רעמָאה ןיא עלעטש ַא ןופ טמוק סָאד (*
 רעד ףיוא ןעוָאלעגּפָארא ךיז טָאה סרַאמ טָאגסגעירק רעד זַא ,טלהעצרעד

 המקנ ןעמהעו וצ םוא ,סָאמועד ןוא סָאבָאפ ןופ גנוטוולגעב רעד ןיא דרע
 .סָאפַאלָאקסא ןהוז ןייז ןופ םיוט םעד רַאפ
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 ןופ זיא סָאד ןעדעישרעפ יו .ןעזייר עלענש ערעייז יא ע ר עדנַא

 ! טלעוו-דרע רעזנוא

 יו ,ןעניפענוצסיוא ןעמַאנַארטסַא ןעמוקעגנָא טכייל טינ זיא סע

 עסיוועג טיול .ןיילק גידריווקרעמ ןענייז ייז .ןענייז תונבל עזיד סיורג

 טָאה ןעננוטסעמ (ן י י ש םעד טיול טניימ סָאד) עשירטעמַאטַאפ

 ַא -- עטייווצ יד ןוא רעטעמַאליק 10 ןופ רעטעמַאיד ַא ייז ןופ ענייא

 ןעטעהנַאמ ראפ רענעלק ךָאד זיא סָאד ,רעטעמַאליק 12 ןופ רעטעמַאיד
 וינ טדָאטש רעד ןופ ?ייהט רעניילק ַא חטש ןיא זיא סָאװ ,דנַאלייא

 -רעק עשילמיה עקניציּפ עכלעזַא טָאה ןעמ סָאװ רעדנואוו ןייק ! קרָאי

 .ןעּפָאקסעלעט עסיורג ץנַאג ךרוד וליפַא ןהעזרעד טנעקענ טינ גנַאל סרעּפ

 -ריצ טעמכ עדַארג ייז ןענייז ,ןעטיברָא ערעייז טגנַאלעבנָא סָאװ

 ךיז טניפעג סָאבָאפ .רידנַאמָאק רעייז וצ טנעהַאנ רהעז ןוא ערעלוק
 20,898 -- סָאמיעד ןוא ,סרַאמ ןופ טייוו רעטעמַאליק 0085 לכה 'דס

 זַא ,ןופרעד ןעסילש ןעמ ןעק ,זיא סָאד טנהָאנ יו .טייוו רעטעמַאליק

 ןופ דנערהעוו .רעטעמַאליק 284,000 זיא הנבל רהיא זיב דרע רעד ןופ

 ןעלגוק עכלעזַא 99 ןענעלסיוא טנעקעג ןעמ טלָאװ הנבל רעד וצ זיב זנוא

 סָאבָאפ ןוא סרָאמ ןעשיווצ ץאלּפ גונענ אטינ זיא ,טענַאלּפ רעזנוא יו

 .סרַאמ יו ,לענוק אזַא ןייא ראפ וליפַא

 ןעמַאנַארטסַא יד ןעבָאה תונבל ענייז ןופ ןעגנוגעוועב יד ךרוד
 סיורג יו ,ןענעכערוצסיוא געוו ןעטכייל גיסעמסינטלעהרעפ ַא ןענַארקעג
 ,ןערָאװעג טקעדטנע ןענייז תונבל עזיד רעדייא ,רעהירפ .זיא סרַאמ
 ,עיר עוו ע 5 יװ ,רעקיטַאמעטַאמ ןעסיורג ַאזַא ןעמונעג סע טָאה

 עכילטע ,ןוטּפעג טענַאלּפ יד טקעדטנע ןובשח יּפ לע טָאה רעכלעוו

 : ןייז ןעק סרַָאמ רעווש יוװ ןוא סיורג יו ,ןענעכערוצסיוא דדסכ טַאנַאמ

 ןעננוגעוועב יד טריּפשענכָאנ לָאמ עכילטע טָאה ןעמ רונ יו רעבָא

 -וצסיוא ןעזיוועב טונימ 10 ןיא ןעמ טָאה ,תונבל ענייז ןופ רענייא ןופ
 ןוז רעד ראפ רענינעוו לָאמ ןָאילימ יירד טגעוו סרַאמ זַא ,ןענעכער
 .דרע רעד ראפ רענינעוו לָאמ 10 רהעפעגנוא ןוא

 -סיוא טינ ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה ןיישבָא ןעכילטיור סע'סרַאמ ןעגעוו
 .סעוויטיזַאּפ סָאװטע ןענופענ
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 .17 לע טיּפַאק

 .רעטיּפוי ןוא סרַאמ ןעשיווצ ןעטענַאלּפ עניילק יד

 עטנַאקעב-טלא יד ןופ רעטסקענ רעד וצ עזייר ַא ןעכַאמ רימ רעדייא

 א ףיוא ןעלעטשבַא ךיז רימ ןעלעוו ,ןיילא רעטיּפוי םוצ ,ןעטענַאלּפ

 רעדָא ןעדיאַאטענַאלּפ טנאנעג ,ןעטענַאלּפ עניילק ?הָאצ רעסיורג רהעז

 עטשרע יד ןיא ןערָאװעג טקעדטנע ןענייז עכלעוו ,ןעדיאָארעטסַא

 ,טרעדנוהרהַאי ןעגירַאפ ןופ ןערהאי

 רעד םורַא ךיז ןעהערד ןוא ןעבעווש רעטיּפוי ןוא סרַאמ ןעשיווצ

 יד ןיא רשפא ןוא עטרעדנוה יד ןיא סרעּפרעק עשילמיה עניילק ןוז

 טינ ןעלָאז ןעמַאנַארטסַא זַא ,רהָאי ַא קעוַא טינ טהעג סע .עדנעזיוט

 .ןעדיאָאטענַאלּפ עכלעזַא ךס ַא ןעקעדטנע

 רעהירפ גנַאל ןיוש ןעמ טָאה טלעוו רעשימַאנַארטסַא רעד ןיא

 סעּפע ןיא רעטיּפוי ןוא סרַאמ ןעשיווצ טייקטייוו יד זַא ,ןעזיוועגנא

 -יווצ ןעטייקטייוו יד וצ עיצרַאּפָארּפ ןיא טינ רָאנ ,ךילטנעדרָארעפיױא

 ,רוקרעמ :רךילמענ ,ןוז רעד וצ ןעטענַאלּפ ערעטנעהענ רעיפ יד ןעש

 טענַאלּפ עיינ א טכוזענ םורָאד טָאה ןעס .,סראמ ןוא דרע ,סונעוו

 וצ עכלעזא טעטרַאװרע טָאה ןעמ ןוא רעטיּפוי ןוא סרַאמ ןעשיווצ

 .רעטעּפש רעדָא רעהירפ ןעּפַאקסעלעט עסיורג ךרוד ןהעזרעד

 -עב שיטַאמעטַאמ טָאה רעכלעו ,ר ע ? ּפ ע ק רעלַאינעג רעד
 -נופ ןוא ןעננונכערסיוא ענייז טימ ערהעל סע'טוקינרעּפָאק טניטסעפ

 םענייא ןיא עדער יד ןייז טעוו סע עכלעוו ןעגעוו ,עצעזעג עלַאטנעמַאד

 רעטיּפוי זא ,ןעזיוועגנָא ןיוש טָאה ,דרע רעד רעביא ךעלטיּפַאק יד ןופ
 ןעוו ,ןעגיוא יד ןיא טושּפ ךיז טפרַאװ סָאד .סראמ ןופ טייוו וצ זיא
 .ןעטענַאלּפ ערעדנַא יד ןענייז סע ןוז רעד ןופ טייוו יװ ,רונ סייוו ןעמ

 טכאמעג סוי צ י ט ןעמָאנ ן'טימ םָאנַארטסַא ןַא טָאה 1772 ןיא

 וצ םוא ,ןעמענאלפ יד ןופ ןעטייקטייוו יד ןענעוו ןעגנונכער עסיוועג
 א יו סעּפע ,םעד יא טייק ני ס ע טל ע גע ר עסיוועג ַא ןענייצ
 ןעפורעג ןערעװ עכלעוו ,ןעננונכער עזיד ךָאנ .ץ עוז ענדירוס ַאנ
 -טייוו רעטמיטשעב ַא ףיוא זא ,ןעמוקענסיוא זיא ,"ץעזעג סע'סויציט,

 עיינ ַא ןעניפעג +ד יז ן ו מ רעטיּפוי ןוא סרַאמ ןעשיווצ טייק
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 עזיד זַא ,ןעזיוועב רעבָא ןעבָאה ןעגנוקעדטנע ערעטעּפש .טענַאלּפ
 ; טייקכילקריוו רעד טימ םיטרּפ עלַא ןיא טינ ןעמיטש ןעגנונכערסיוא

 סָאװ ,סָאד רונ ןָא ןעמ טמהענ טפַאשנעסיװרוטַאנ רעד ןיא יוװ ױזַא ןוא
 ןעויוועב ראבטיירט שעבבנוא ןוא ךילדנירנ ןעק סע
 .ןעפרָאװרעפ ץעזעג ןעגיזָאד םעד ןעמ טָאה םורַאד ,ןערעוו

 .ןערָאװעג םיוקמ האובנ עשימָאנַארטסַא עזיד ךיוא זיא סלַאפנעדעי
 ,ה נ ח מ עצנַאג ַא טקערטנע ןעמ טָאה טענַאלּפ ןייא טָאטשנָא רעבָא
 -רע טנעקעג טינ ראג ןוא טעטראוורע טינ רענייק ןיוש טָאה סָאד ןוא
 .ןעטרַאװ

 םעד :ױזַא ןערָאװעג טכאמעג זיא גנוקעדטנע עדנעניוטשרע עזיד

 -י ּפ ןעמָאנ ן'טימ חלג רעשינעילאטיא ןַא טָאה 1801 רַאונַאי ןעטשרע

 עכילטע ןהעזרעד ,םָאנַארטסַא ןַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעו ,י ז ַא

 ןוא (רוש ?זמ) "סורוָאט , ןָאיצַאלעטסנַאק רעד ןיא ןרעטש עניילק

 ,ןהעזענמורַא ךיז רע טָאה ןַאד .עיציזָאּפ רעייז יונעג טנעכייצרעפ טָאה

 םעד .טקרעמעב טינ לָאמ ןייק רעהירפ רע טָאה ייז ןופ ענייא זַא

 רעד ןיא פָאקסעלעט ןייז טלעטשעגנַא רעדיוו רע טָאה דנעבא ןעטסקענ

 -מיה ןעבלעז םעד ףיוא (ןעיליציס) ַאמרעלַאּפ ןופ עירָאטַאװרעסבָא

 -עבנוא םעד ןענופעג טינ ןעטרָאד ןיוש טָאה רע רעבַא ,טקנוּפ ןעשיל
 יעגכַאנ טָאה רע .טייז ַא ןָא ס אוו ט ע רונ ,ןרעטש ןעטנַאק

 ראונַאי ןעט19 םעד זיב זַא ,ןענופעגסיוא טָאה ןוא ןרעטש ןעזיד טנלָאפ

 ;טרידַארנָארטער ץלַא ,ס ט ר עוו ק י ר טגעוועב ךיז רע טָאה

 ַא ןיא ןעגעוועב ךיז ןעמונענ ןוא טלעטשעגבָא ךיז רע טָאה רעהכאנ

 וצ ברעמ ןופ :ךילמענ ,ג נוט כיר רעניטייזנעגעג

 ,.55בב ןעטענאלּפ טימ ןוא הנבל רעד טימ לַאפ רעד זיא סָאד יו ,חרזמ

 ,ןרעטש ןעיינ םעד ןופ ןעגנוגעוועב עגיסעמדןעטענַאלּפ עזיד ץַארט

 ,טעמַאק ַא סעּפע זיא סָאד זַא ,ןעמונעגנָא טשרעוצ ךָאד יזַאיּפ טָאה
 -י || םָאנָארטסַא ןעסיורג םעד טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד יו ױזַא
 -טנע טָאה רע תעשב ,רעהירפ רהֶאי 90 טיפ ?עש רע ה םַאיל
 ךיז ןעלעוו רימ רעכלעו טימ ,ס ונ ַא ר ו א טענַאלּפ יד טקעד
 טנאקעב זיא ננוקעדטנע ס'יזַאיּפ יו לענש ױזַא רעבָא .ןענעקעב דלַאב

 סָאד זַא ,טרעלקרע ןעמַאנַארטסַא ערעדנַא ןעבַאה ,ןערָאװעג טכַאמעג
 ,טענַאלּפ עיינ ַא ןייז רונ ןעק
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 יזַאיּפ סָאװ ,ןרעטש רעראברעדנואוו רעזיד .,עקַאט סע זיא ױזַא ןוא

 א ןופ ןעמַאנ םעד ךָאנ עדַארג) "סערעס, ןעבענעג ןעמַאנ ַא טָאה
 ,ןעדיאַאטענַאלּפ עכיירלהאצ יד ןופ רענייא זיא ,(ןיטעג רעשיגָאלַאהטימ
 .רעטיּפוי ןוא סרַאמ ןעשיווצ ןעבעווש סָאװ

 ס ר ע ב ? ַא םָאנַארטסַא רעשטייד רעד טָאה רהָאי ןעטסקענ םעד
 סעּפע (םימואת ?זמ) "גניליווצ , ןופ ןָאיצַאלעטסנַאק רעד ןיא טקרעמעב

 סע זיא ןעננוטכַאבָאעב ענינייא ךָאנ .ןרעטש ןעדנרעדנַאװ ןעיינ יא רָאנ

 ץנַאג א זיא סָאװ ,טענַאלּפ א ןיא סָאד זַא ,ןערָאװענ טלעטשענטסעפ

 ןעבענעג ןעמָאנ ַא רהיא טָאה ןעמ ."סערעס , רעד ןופ הנכש עטנהָאנ

 .(געירק ןופ ןיטענ רעשיכירג ַא ןופ ןעמָאנ םעד ךָאנ) ?סַאלַאּפ ,

 "עס ,, זַא ,טנעכערעגסיוא ןעמ טָאה ,ןעגנוגעוועב ערעייז גידנעריּפשכַאנ

 -ַאּפ , ןוא נעט 1056 ןיא ןוז רעד םורַא עזייר רהיא ךרוד טכַאמ "סער

 ,עבלעז יד טעמכ ,אזלַא ,ןענייז ןעטיברָא ערעייז ,געט 1081 ןיא -- ?סָאל
 עטירד א טקעדטנע גנידרַאה םָאנַארטסַא רעד טָאה 1804 ןיא

 ,יורפ ס'רעטיּפוי ןופ ןעמָאנ םעד ןענַארקעג טָאה עכלעוו ,טענַאלּפ
 טכַאמ עכלעוו ןוא ,(ָאנוישזד :שילגנע) ןָאני לעמיה ןופ ןיטעג יד

 עטנעהַאנ ןיא ַאזלַא ,געט 1999 ןיא ןוז רעד םורַא עזייר רהיא ךרוד
 ."סַאלַאּפ , ןוא "םערעס, ןופ תונובש

 זַא ןענופעגסױא ס ר ע ב ? ַא טָאה ןעגנוקעדטנע עזיד ךָאנ
 רע ביא ךיז ןעציי ר ק ןעטענַאלּפ יירד עזיד ןופ ןעטיברַא יד

 ףיוא ןוא ,(הלותב ?זֿמ) "יורפגנוי , רעד ןופ ןָאיצַאלעטסנַאק רעד ןיא
 ר ע קי ט ש  ןייז ןעלָאז סָאד זַא ,הרעשה יד טכַאמעג רע טָאה דנורג םעד

 .טע נא? פ רע סיורג רע טצַאלּפעג ןייא ןופ

 רהעז ןעטכַאבָאעב ןעמונעג רע טָאה ,ןעגיטעטשעב וצ סָאד םוא

 זיא 1807 ןיא ןוא ,עּפורג-ןרעטש רעזיד ןיא ?לעמיה םעד םַאזקרעמפיוא
 -עננָא טָאה רע עכלעוו ,טענַאלּפ עטרעפ וַא ןעקעדטנע וצ ןעגנולעג םהיא
 ןוא "ַאטסעװ, ןיטעג-רעייפ רעשימיור רעד ןופ ןעמַאנ ן'טימ ןעפור
 עטסלעה יד זיא סָאד .געט 1896 ןיא ןוז רעד םורַא טרעדנַאװ עכלעוו
 רהיא ןעק ןעמ .ןעטענַאלּפ עניילק עטקעדטנע טצעי זיב עלַא ןופ
 ןעמ ןעוו ,ךילריטאנ) ןעניוא עטעקַאנ טימ ןעקרעמעב לָאמ סעכנַאמ
 | .(ןעכוז וצ רהיא ואוו יונעג סייוו

 -טנע טָאה ןעמ זיב ,רהָאי 98 עצנַאג רעביארָאפ רעהכַאנ ןענייז סע
 ,ןעוועג זיא ןופרעד ךאזרוא טּפיױה יד .טענַאלּפ עניילק עטפניפ ַא טקעד
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 ךָאנ טרעדנוהרהַאי ןעט19 ןופ טפלעה רעטשע רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ

 וצ ןעוועג רעווש זיא סע סָאד אז ,ןעטרַאק-ןרעטש עטונ טאהעג טינ
 ןיוש יו ,טנייה .ןרעטש םעיינ ַא ןופ גנוניישרע יר יונעג ןעמיטשעב

 ןעקעדטנע טינ לָאז ןעמ זַא ,רהָאי ַא רעביארָאפ טינ טהעג ,טקרעמעב

 ןענירָאפ ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא .ןעדיאַאטענַאלּפ עיינ עכילטע

 -ענַאלּפ עניילק 800 רעביא ןערָאװעג טקעדטנע ןענייז טרעדנוהרהָאי
 .טנהַאנ רהעז סנעטסיימ ןוא רעטיּפוי ןוא סרַאמ ןעשיווצ ץלַא ,ןעט

 ןעמַאנ ן'טימ םָאנַארטסַא רעכיירטסע ןַא .ערעדנַא יד ןעבעל ענייא
 םָאנַארטסַא רעשיזיוצנַארפ רעד ןוא 08 טקעדטנע טָאה ַאסילַא פ

 רעביא טקעדטנע טָאה ַאצינ ןיא עירָאטַאװרעסבָא רעד ןופ ַא װ ? ר א ש
 .ןעדיאַאטענַאלּפ טרעדנוה

 -בָאנ םוא ,דלודענ ענרעזייא טימ עקַאט ןענפאוועב ךיז ףרַאד ןעמ

 -ייז סָאד יוװ ,רעּפרעק עשילמיה עניילק-דנעניוטשרע עכלעזַא ןעריּפשוצ

 -בֶא ןיא טכענ טכַארברעפ טינ טָאה סע רעו .ןעדיאָאטענַאלּפ יד ןענ
 -ַָאט ,לעמיח ןםיוא ןעּפָאקסעלעט ךרוד ץלא גידנעקוק סעירָאטַאוװרעס
 .ןעפיירגעב טינ רָאג סע ןעק רעד ,סעיינ סעּפע ןעקרעמעב רע טעוו רעמ
 -עב עכלעזַא ןיא טבעילרעפ טושּפ ןייז ךיוא ןעמ זומ ,דלודעג רעסיוא

 -ַאה סָאװ ,ןעשנעמ ?עיפ ױזַא ךיז ןעניפעג סע זַא רונ .ןעגנוטכַאבָא

 ,דנַאה רעד ןיא עקדנעוו ַא טימ געט עצנַאנ ןעציזוצבא רלודענ יד ןעב

 -ענ ךָאד ןעפרַאד ,עלעשיפ ַא ןעגנַאפ וצ ןעננילעג ייז טעוװו רעמַאט

 -ָאנָארטסַא ןופ ןוא יירעהעזנרעטש ןופ רעבַאהבעיל עכלעזַא ןייז סיוו
 עשיּפָאקסעלעט וצ ןעבעל ןעצנַאנ רעייז ןעמדיוו סָאװ ,ללכב עימ

 -סיוא ןוא ןעגנוטסעמ עשימַאנַארטסַא ענעדעישרעפ וצ ,ןעננוטכַאבַאעב
 ,םימש םשל עקאט ןעגנונבער

 ,עניילק רהעז ןענייז ןעדיאַאטענַאלּפ עטקעדטנע טצעי זיב עלַא
 400 רהעפעגנוא ןופ רעטעמַאיד ַא טָאה ,אטסעוו ,ייז ןופ עטסערג יד

 ערעייז סָאװ ,ןעליוק רעדָא ןעלנוק רָאֿפ ךיז טלעטש ,רעטעמַאליק
 םורַא ךיז ןעהערד סָאװ ןוא גנַאל ליימ עכילטע ןענייז סרעטעמַאיד
 יד יו ,ץעזעג עניבייא עבלעז יד טיול ןוא גיסעמלענער ױזַא ןוז רעד
 ,ףירגעב ַא ןעבָאה ןַאד טעוװ רהיא ןוא ,ןעטענַאלּפ עסיורג עלַא ןוא דרע
 -נוק ןופ עפליה רעד טימ .דיאַאטענַאלּפ ַא סנױזַא זיא סָאד סָאװ
 -ויקטייוו יד ןעניפעגסיוא ןעמ ןעק ןעטנעמורטסניא סגנוטסעמ עגיצ
 ןעטענַאלּפ עניילק יד ןופ ןעגנוגעוועב יד ןופ ןעטייקלענש יר ןוא ןעט
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 -אנ עב?לעז יד ע5 א ןענלאפ יז לייוו ,עסיורג יד ןופ יו יױזַא
 ,ןעניפענוצסיוא סָאד רערעווש ץלא ןַא רנ טמוק סע .ץעוזוענרוט

 .דיאָאטענאלפ א זיא סע רענעלק סָאו

 יי 106

 :220 לא

6 

 ןעשיוווצנַארפ ן'מימ טנעכייצרעפ) דרע רעד ןופ ןעטיברַא יד---.81 גנונכווצ
 .ןעמענַאלּפ עניילק 4 ןופ ןוא רעטיּפוי ,סרַאמ ,("ררעט , טרָאוװ

 םיור םעד ןיא ,טגַאזעג יו ,ךיז ןעחערד ןעטענַאלּפ עניילק עזעיד
 ַא טקעדטנע ןעמ טָאה 1898 ןיא רעבָא ;רעטיּפוי ןוא סרַאמ ןעשיווצ

 רע ט נ ע ה ע נג ךילטינשכרוד זיא טיברָא רהיא סָאװ ,דיאַאטענַאלּפ

 טניורקעג רהיא טָאה ןעמ .סרַָאמ ןֹופ טיברַא רעד ראפ ןוז רעד וצ
 ,"סָארע, עבעיל ןופ טָאנ ןעשינירג ןופ ןעמָאנ ןטימ
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 -ייא ןופ ןעטיברַא יד טלעטשעגרָאפ ןענייז 81 גנונכייצ רעד ףיוא

 ןופ ןוא סרַאמ ןופ ,דרע רעד ןופ ךיוא יו ,ןעדיאַאטענַאלּפ עגינ
 .ןֹוז רעד ןופ ןעטייקטייוו ערעייז וצ עיצרָאּפָארּפ רעד ןיא רעטיּפוי
 ןיא רעביא ךיז ןעציירק ןעטיברָא עזעיד ןופ עכנַאמ זַא ,ןעהעז רימ
 טינ ןענייז ןעטיברַא עזעיד זא ,ךיוא ןעהעז רימ .ןעטקנוּפ עסיוועג
 רהעמ ןענייז עכלעו ,{ ע ס פ י 5 ע רונ ,ןעלקריס עגיסעמלענער

 םאזקרעמפיוא ייז טכַארטעב .לעקריס ַא וצ טנעהַאנ רעגינעוו רעדָא
 זיא עכלעוו ,סָארע ןופ טיברַא יד ל?עיצעּפס ,251 ננונכייצ רעד ףיוא
 רעד וצ סרַאמ ן'רַאפ ר ע ט נ ע ה ע נ טפלעה ןייא ןיא רהעפעגנוא

 ןוא (סרַאמ םעד ןוא דרע יד | ע ש יוו צ ַאזלַא טרעדנַאװ) דרע
 .ררע רעד ןופ סרַאמ 'ראפ ר ע טייווו טפלעה רעדנַא רעד ןיא

 -ייוו) ןעדיאָאטענַאלּפ עטקערטנע ניּפיולרַאפ יד ןופ עטסעטייוו יד

 םעד טגָארט (רעטיּפוי םוצ עטסטנעהענ רעבָא ,ןוז רעד ןופ עטסעט

 רעד ןופ טייקטייוו עכילטינשכרוד יד גידנעמהעננָא ,"עלותט , ןעמָאנ

 ןָאילימ 140 ןופ גנעל ַא זיא סָאד ןוא) סנייא ןַא רַאפ טיברָא ס'דרע

 ערעדנַא יד ןופ ןעטייקטייוו עכילטינשכרוד יד ןענייז ,(רעטעמַאליק
 -- ס ר ַא מס ,146 -- ם ַא ר ע :ױזַא 81 גנונכייצ ףיוא ןעטענַאלּפ

 496 - ע? וה ט ,896 -- ַאינ ָאנ ַא ב ,259 -- ַא 0 קא ,9

 ןעשיווצ טייקטייוו עכילטינשברוד יד .890 - ר ע טי ּפ וי ןוא
 גנונבער עזעיד) רעטעמַָאליק ןָאילימ 140 ןיא רעטיּפוי ןוא עלוהט
 94 ךעדָא 094 ןיא 4296 -- 5,20 ;ױזַא ךילמענ ,עכַאפנייא ןַא זיא
 | .(ןוז רעד ןופ טייקטייוו ס'דרע רעד ןופ ךעלטרעדנוה

 -לעצנייא ןוא ןעגנונכער טימ ןעמהענרעפ טינ רעבָא ךיז ןעלעוו רימ
 ןעלעוו ןוא ןעדיאָאטענַאלּפ יד ןופ עכלעוו דגעגריא ןעגעוו ןעטייה
 :ךילמענ ,ייז ןעגעװ ענַארפ רעניימענלַא רעד ףיוא ןעלעטשבַא ריז
 |י י א טינ ןערליב וא ר ע ד נו ז ע ב יז ןרעדנַאו םוראוװ

 ? טענַאלּפ

 ןופ הרעשה עטכארבעגננעביױוא יד ןעמונעגנָא ןעמ טָאה טשרעוצ
 -ירוצ ַא ןופ ןעלייהט ץְלַא ןענייז סָאד זַא ,סרעבלַא םָאנָארטסא םעד
 ףיוא טנעכערעגסיוא טָאה ןעמ .טענַאלּפ רעטצַאלּפעג רעדָא רענעס
 -סיס-ןענוז רעזנוא ןענעוו עירָאעהט רעניײמענלַא רעד ןופ דנורג םעד
 -ָאטענַאלּפ יד ןופ ? ה ַא צ יד ןייז טינ לָאז סע סיורג יװ זַא ,םעט
 רע סע רג ןייז טינ ןעמַאזוצ ע ַא ייז ןענעק ,ןעדיא
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 טָאה ןעמ וא ,דהרע רעד ןופ ל?עטרעפ-ןייא רַאּפ
 ט פַאר ק-סגנוה יצ וו צ יד בעילוצ זַא ,ןעסָאלשעג ךיוא ןופרעד
 ןיא רעסערג לָאמ 1979 זיא סָאװ ,רעטיּפוי יו ,טענַאלּפ רעגיזיר ַאזַא ןופ
 ךיז טנעקעג טינ טענַאלּפ עניילק ַאזַא טָאה ,דרע רעד רַאפ גנַאפמוא
 .ןעטלַאהנעמַאזוצ

 עזעיד ןופ ןעטיברא יד רהעמ טשרָאפענסיױא טָאה ןעמ ןעוו רעבָא
 עטנַאמרעדנעבױא יד יו עכלעזא ןענופענסיוא ןוא ןעדיאָאטענַאלּפ

 םעד ןוא דרע יד ןעשיווצ זייוולייהט ךיז טהערד עכלעוו ,"סָארע,

 סע'סרעבלָא ןעפרַאוװרעפ טזומעג ןעמ טָאה ,ןעזיוועגנא ןעביוא יו ,סרַאמ
 -לָאװ ןעדיאָאטענַאלּפ יד ןעוו .גנורעלקרע רעדנַא ןַא ןעכוז ןוא הרעשה

 -עייז ןעטלָאװ ,טענַאלּפ רעטצַאלּפעג ןייא ןופ רעקיטש ןעוועג עלַא ןעט
 ,םיטרּפ עלעיפ ןיא ןעדעישרעפ ױזַא ןעוועג טינ ןוז רעד םורַא ןענעוו ער
 .-גַאװכרוד טפרַאדעב עלַא ןאד ןעטלָאװ ייז .סױרַא ךיז טגייצ סָאד יו
 ,ט ר ַא םעד (טייקרעווש) ןָאיצַאטיוװַארנ ןופ עירָאעהט רעד טיול ,ןערעד

 סָאד .ןעמוקעגרַאפ זיא גנולקערבוצ רעדָא ננוצ ַא?ּפוצ יד ואוו

 רהעז ףיוא ךיז ןענָארט ןעטענאלּפ עניילק יד .לֵאפ רעד טינ רעבָא זיא
 רונ ,ערעדנַא יד ןופ ענייא ןעגעוו ענעדעישרעפ רהעז ךיוא ןוא עטייוו
 -ענַאלּפ עסיורג יד ןופ יו טָא ,עבלעז יד זיא נ נו ט כ י ר רעייז

 ףיוא סרעזייוונא יד טכַארטעב) חרזמ וצ ברעמ ןופ :ךילמענ ,ןעט
 ,(51 גנונכייצ

 ,טלעוו רעשימָאנָארטסַא רעד ןיא ןֵא טנייה םורַאד טמהענ ןעמ

 רָאג ךיז טָאה רעטיּפוי ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ עגידלַאװג יד ךרוד זַא

 סע טביילב ןעמעלַא ךָאנ רעבָא .טענַאלּפ ןייא ןעדליב טנעקעג טינ

 טעוװ ןעמ ןעוו ,טייצ רעד טימ .הרעשה עכַאוװש רהעז ַא גיפיולרַאפ
 .ןיא ןעטענַאלּפ עניילק יד ןופ ןעגנורעדנאוו יד ןעשרָאפסיױא רהעמ
 עוויטיזָאּפ ַא ןעבענ ןענעק רשפא ןעמ טעוו ,ןערהָאי דס ַא ןופ ףיולרעפ
 ןוא סרַאמ ןעשיווצ עדַארג םורַא ךיז ןעגָארט סע םורָאװ ,גנורעלקרע
 ,ןעטענאלּפ עניילק עטדנעזיוט טבייליפ ןוא עטרעדנוח רעטיּפוי
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 ,18 לעטיּפאק

 .תונבל םניפ ערהיא םימ רעטיּפוי טענאלּפ יד

 ףיֹוא עזייר רעשילמיה רעזנוא ןיא ןעלעטשבָא טצעי ךיז רימָאַל

 ץפיוא ,םעטסיסדןענוז רעזנוא ןופ ןעטענַאלּפ עֶלַא ןופ רעטסערג רעד

 .ןיילַא רע טי ּפ וי ןעטנַאקעביטלַא

 -ילמיה ן'פיוא טקנוּפ ןעדנעצנעלג רהעז ןעזעיד טהעז ןעמ תעשב
 -ַאלּפ ַא זיא סָאד זַא ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש רָאג זיא ,בלעוועג ןעש

 םוילָאװ ןיא) רעסערג לָאמ 1979 ןוא רערעווש לָאמ 809 זיא סָאװ ,טענ

 -רָאד ךיז ןעניפעג סע ביוא .לענוקדרע רעזנוא רַאפ (גנַאפמוא רעדָא

 רימ יו ,"רוטאנ רעד ןופ ןעניורק, ןוא םיאורב ענולק עכלעזַא ןעט

 -טלעוו םעד ןופ עלעציּפ רעזנוא ףיוא תולדג רעזנוא ןיא סע ןעניימ

 לענוקדרע ןעניזיר ַא רַאפ סָאװ ,הכבה קמוע רעזנוא ףיוא טָא ,םיור

 רימ יו ,תומחלמ ךיוא ןערהיפ ייז ביוא ןוא ! ךיז ראפ סע ןעכָאה ייז

 סָאװ ,עיצאזיליוויצ רענעירשרעפ-לעיפ ןוא תומכח ערעזנוא עלַא טימ

 ןעּפאכרעפ וצ סע ןעבָאה ןעטרָאד רעקלעפ יד רעדנעל עניזיר ראפ

 ! ערעדנַא יד ייב ענייא

 רענידנרעטש א ןיא ן'רעטיפוי טכארטעב לָאמנייא טָאה סע רעוו

 ןעמ ,ןוא ןעניהור ןייז ךָאנ ןענעקרעד טכייל םהיא טעוו רעד ,טכַאנ

 טינ ןוא לעה ױזַא טינ טנייש רע .ץנַאלג ןעשיטעטסעיַאמ ,ןענַאז געמ

 -ַאלּפ ענירעביא יד רַאפ רעלעה לעיפ רעבָא ,סונעוו יד יו ,סייוו ױזַא

 רונ עמהאנסיוא רעד טימ ,ןרעטש עסקיפ עלא רַאפ ךיוא ןוא ןעטענ

 ןָאיצאלעטסנַאק רעד ןופ "סויריס, ןעטנַאקעב זנוא ןיוש םעד ןופ

 -עירשעג טרעוו לעטיּפַאק רעזעיד ןעוו ,טייצ רעד וצ ."דנוח רעסיורג,

 רע :ןרעטשידנעבא ןַא רעטיּפוי רעד זיא ,(1916 רעבמעוואנ) ןעב
 ףיולרעפ ןיא ןוא ,לעקנוד רונ טרעוו סע ןעוו ,טייז-חרזמ ןיא טצנַאלג

 ,טייזברעמ וצ .גנוגעוועב ערַאבנייש ןייז רע טכַאמ טכַאנ רעד ןופ
 ןעהעז רונ ןענעק רימ עכלעוו ,רעּפרעק עשילמיה ערעדנַא עלַא יו ױזַא
 .דרע רעד ףיוא סעירָאטַאװרעסבָא ערעזנוא ןופ

 ןוא רוקרעמ ןעטענַאלּפ יד טימ ןעריסַאּפ טינ לָאמ ןייק ןעק סָאר

 ,דרע רעזנוא רַאפ ןוז רעד וצ רעטנעהענ ךיז ןעניפעג ייז לייוו ,סונעוו

 ,ךעלטיּפאק ענירַאֿפ ןיא ןערָאװעג ןעבעגענרעביא ןיוש זיא סָאד יוװ
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 ,טכַאנ ןעטימ ןיא ןעהעז טינ לָאמ ןייק רימ ןענעק ןעטענַאלּפ ייווצ עזעיד

 תעשב ןעטייצ עטמיטשעב ןיא רונ ייז ןעצנעלג טייז-חרזמ ןיא ןוא

 | .ןוז רעד ןעבעל טנעה ַאנ ףיוא ןע הענ ייז

 ןעטשרע ןופ ןעדיישרעטנוא ן'רעטיּפוי ןעמ ןעק ץנַאלג ןייז ךרוד
 ןייז ןופ ךיוא ןרעדנַאז ,ןעטענַאלּפ ערעדנַא עלַא ןופ רונ טינ קילב
 רעכלעוו ,"סויריס , םעד ןופ ,טכענ-רעטניוו ןיא טנערוקנַאק ןעסיורג
 .וע ? ק נו 8 ןייז טימ סרעדנַאזעב סיוא ךיז טנעכייצ

 ,רעטיּפוי ןופ ןעטלַאטשעג---89 גנונכווצ

 ךרוד םהיא ףיוא טקוק ןעמ ןעוו ,סיוא טהעז רעטיפוי ױזַא יו

 -רעבַא ןייז זיא לָאמ עלא 99 גנונכייצ יד טנייצ סָאד ,ןעּפַאקסעלעט

 ןעקעלפ עסיוועג ךרוד ןעקילב ערעזנוא ןופ ט 9 ע ט ש ר ע 8 ךעלפ

 .סנעקלַאװ עסיוועג רַאפ ןא ןעמהענ ןעמַאנַארטסַא עכלעוו ,ןעסַאּפ ןוא

 ַא ךרוד ןעטלַאטשעג ענייז טלעטשעגרַאפ ןענייז 89 גנונכייצ רעד ףיוא

 .סאוו זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע ,ּפָאקסעלעט ןערענעלק ַא ןוא ןערעסערג
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 יד ןעטכַאבָאעב ןעמ ןעק רעכילטייד ץְלַא ,ּפָאקסעלעט רעד רעסערג

 זיא 99 גננונכייצ רעד ףיוא ןעטנוא .םהיא םורַא ןעסַאּפ ןוא ןעקעלפ

 יעלעט םעניילק ַא ךרוד םהיא טהעז ןעמ יוװ ,טלעטשעגרָאפ רעטיּפוי
 יד .תונבל רעדָא רעטיילנעב עסיורג רעיפ ענייז טימ ןעמַאזוצ פאקס

 טלעטשעגרָאפ ןענייז ננונכייצ רעזנוא ףיוא תונבל עזיד ןופ סעיציזַאּפ

 -רעפ סע .,(סקניל יירד ןוא סטכער ענייא) דעלעקייק עסייוו 4 ךרוד
 -טייוו ענעדעישרעפ ףיוא ךיז ןעהערד ייז יו ױזַא סָאד ,דיז טהעטש

 ךיז ןעטייב ,ןעהעז דלאב סע ןעלעוו רימ יוװ ,ן'רעטיּפוי ןופ ןעטייק
 | .סעיציזַאּפ עוויטקעּפסער ערעייז ץלַא

 ןופ טייקלענש יד ,טיברַא ,טכיוועג ,טייקטייוו ,סיורנ ס'רעטיּפוי

 -ערעגסיוא זיא סעֶלַא סָאד -- .וװ .ז .א ,ןוז רעד םורַא גנוגעוועב ןייז
 -ַאנ עבלעז יד ןופ דנורג םעד ףיוא ןעמָאנַארטסַא ןופ ןערָאװעג טנעכ

 .ןעטענַאלּפ ערעדנא עֶלַא ןופ יו ,לעטימ עבלעז יד טימ ןוא ץעזעגרוט
 ױזַא ןענופעגסיוא ןעמ טָאה סָאד ,ןעטענַאלּפ ןעשיווצ געיר ַא ןיא רע זַא

 ,ּפָאקסעלעט םעד ןעדנופרע טָאה ןעמ יוװ ,?ענש

 -רעפ סָאװ ,ּפָאקסעלעט ַא ךרוד רעטיּפוי ן'פיוא טקוק ןעמ ןעוו
 ,ס י ו ר נג ױזַא םהיא ןעמ טהעז ,לָאמ 40 זיולב ךַאז ַא טרעסערג

 ַא טימ טנעפַאװעב ,ןעגיוא עטעקַאנ טימ ה נ ב ? יד טהעז ןעמ יו
 -רעפ ןעסיורג םעד ןעבַאה ךיוא ןעמ ןעק ,ּפָאקסעלעט ןערענעלק לעיפ
 אזא .תונבל עסיורג 4 ענייז טימ ןעמַאזוצ םהיא ןהעז וצ ןענינעג
 קרָאי וינ ןיא ןעבָאה רענייא רעדעי ןעק ןעגינעגרעפ ןעשילמיה ךילקריוו

 עכילטע רַאפ טדָאטש רעסיורג רעדנַא רעכלעוו דנעגריא ןיא רעדָא
 ןופ םענייא ןיא ןעקוקוצניירא גירעגיינ ןייז רונ לָאז רע ןעוו ,טנעס
 -עלּפ עכילטנעפע ףיוא טלעטשענפיוא ןערעוו סָאװ .,ןעּפָאקסעלעט יד

 טימ ןופרעד ןעבעל ַא ןעכַאמ עכלעוו ,טייל עמירַא ןופ ןעסַאנ ןוא רעצ
 (".יירעהעזנרעטש ןיא טפַאשטנעק ל?עסיב רעייז

 יד ןעהעז ךיוא ןעמ ןעק ןעפָאקסעלעט עכילנהעוועג עבלעזַא ךרוד (*
 -עג ןוא הנבל רעד ןופ גרעב יד ,ןרוטַאס ןַּפּפ ןעגניר יד ,סונעוו ןופ ןעזַאפ
 רַאפ קרָאי ןינ ןיא ןעבָאה ןעמ ןעק קוק ַאזַא .סרַאמ ןופ ןעקעלפ עסיוו
 רהיא תעשב קוק ַאזַא לָאמַא ןעגנַאלרעד ,רעועל ,עקַאט טריבורּפ .טנעפ 0
 ,ּפָאקסעלעט ַא טימ םענווא טהעזרעד ןוא סַאג רעד ףיוא טכַאנ ווב טריצַאּפש
 ךיז טעװ טלעוװ עוונ ַא ,ךיור רָאג ןערעוװ טניולעב גוטסווג טעוװ רהיא
 "עמ םעד ןופ רעמיהטנעגייא רעד ,ןעקילב עטניוטשרע ערעייא רָאפ ןענעפע
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 -עג טָאה סָאװ ,לענוקדרע רעזנוא ףיוא םדו רשב רעטשרע רעד

 -ַאמ רעשינעילַאטיא רעלַאינעג רעד ןעוועג זיא ,ןענינעגרעפ ַאזַא טאה
 ךס טריסַאּפ טָאה סָאד .ַא ע 5 י 9 ַא ג םָאנַארטסַא ןוא רעקיטַאמעט
  צעזעיד ןוא .,1610 ראונַאי 7 םעד ךילמענ ,קירוצ רחַאי 800 ַא טימ לכה

 -בישענ רעד ןיא גנוטיידעב ערעייהעגנוא ןַא טָאה עכלעוו ,גנוקעדטנע

 קענרעקרעביא ןַא טכַאמעגנַא טָאה ןוא סערגָארּפ ןעכילשנעמ ןופ עט
 ןופ עפליה רעד טימ ןערָאװעג טכַאמעג זיא ,סלָאמאד תוחומ יד ןיא

 "נואוו רעזעיד ,ןייֵלַא ָאעלילַאנ עכלעוו ,זָאלג-סגנורעטנעהענרעד רעד
 | .טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה (",שנעמ רערַאברעד

 רעבָא ; ןרעטש ןענייז סָאד זַא ,טניימעג ַאעלילַאג טָאה סגנַאפנָא

 (עננוגעוועב ערעייז גידנעריּפשכרַאנ ,ןעהעזעגמורַא לענש ךיז טָאה רע

 רע סָאװ סעלַא ןעלהעצרעד ןרעג גנַאג ןויא רַאפ ןיוש ךייא טעוו ּפָאקסעל
 ערעייז ןוא רעמעוו סָאד ןעוו טגייצ רע עכלעוו ,ןעטענַאלּפ וד ןופ סייוו
 | ,רונ סע ןעביולרע טנָאזורָאה ן'פיוא סעיציזָאּפ

 "יווקניא רעד ןופ רעפּפָא יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זוא ָאעלילַאג (*

 םהיא ןעמ טָאה ,רהָאי 70 ןעוועג טלַא ןיוש זיא רע ןעוו ,1088 ןיא .ןָאיציז
 / ףוא עינק יד ףיוא ןעהעטש וצ ןעגנואווצעג ןוא הסופת ַא ןוא ןעפרָאװעגנוירַא
 ךיז טהערד דרע יד וַא ,גנונוימ "רעשיסרוקיּפַא, ןייז ןופ ןעגָאזוצבָא ךיז
 -םנע עשיּפָאקסעלעט ענייז טימ ,ןעטענַאלּפ ערעדנַא וד יו יוזַא ןוז רעד םורַא
 ףיוא ץרַאווש ,ןעגָאז ןעמ געמ ,ןעזיוועב ןוא טגיטעטשעב רע טָאה ןעגנוקעד
 /טינ טלָאװ ןואג רעסיורג רעזעיד ןעוו ,סוקיגרעּפָאק ןופ ערהעל יד סייוו
 םהיא ןעמ טלָאװ ,לַאנובירט-סנָאוציזיוװקנוא םעד ןופ להעפעב םעד טגלָאפעג
 טימ םיור ןיא ןָאהטעג סע טָאה ןעמ יװ יוזַא ,טייהרעגידעבעל טנערברעפ
 -עווז ןוא ןעגָארקעגנוירַא ןעבָאה ןערָאטיויװװקניא יד ןעוו ,רעהירפ רהָאי 99
 ,ָא נו ר ב א ַא ד ר ָא ו ש ז ד רעקנעד ןעסיורג םעד דנעה עגיטולב ער
 עיינ יד ןעטפורש ענווו ןיא ןעטיירּפשרעפ ןצ טכוזעג ךיוא טָאה רעכלעוו
 ,1600 ןיא םימש םשל ןערָאװעג טנערברעפ זוא ָאנורב) ערהעל עשימָאנָארטסַא
 -ַאג יו םעדכָאנ וַא ,טלהעצרעד ןעמ ,(רהָאו 80 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו
  סָאװ ,העובש רעד ןופ רעטרע יד ןעגָאוצכָאנ ןעוועג ןעגנואווצעג זוא ָאעלול
 ןרָאצ ןוא ןעגנורטשעגפיוא רע ויא ,טסַאפרעפ ןעבָאה ןערָאטיזוװוקניא וד
 :שינעילַאטיא ףיוא ןעירשעגסווא טָאה ןוא

 ךה םטצז+ 81 10011066

 "! ךָאד ךיז טגעוועב (דרע יד) יו ןוא  ;טנוימ סע סָאװ
 -פיוא רעגנערטש רהוא רעטנוא ןעטלַאהעג םהוא טָאה עיציויווקניא יד

 ,דנילב ןעוועג ןַאד ןיוש ויא רע להָאװבָא ,1642 ןיא טיוט ןווו זוב טכיז
 ,1 עגאליוב העז ּפָאקסעלעט ןופ גנודניפרע רעד ןעגעוו
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 טָאה גנוקעדטנע ןייז .רעטיּפוי ןופ תונבל רונ ןייז ןענעק סָאד זַא

 רַאמ ןעלַאינעג םעד וצ ףיוב ןעטמחירעב ַא ךרוד טגידניקעגנָא ןַאד רע

 ןענייז רימ ןעמעו טימ ,ר ע ? ּפ ע ק םָאנָארטסַא ןוא רעקיטַאמעט
 ךיז ןעלעוו רימ ןעמעוו טימ ןוא רעהירפ ןופ טנַאקעב לעסיבַא ןיוש
 .רעטעּפש ןענעקעב רהעמ

 -רהָאי ןעט19 ןופ ףוס ן'זיב ּפָאקסעלעט ןעטשרע ס'ָאעלילַאג ןופ
 ,טלעוו רעשימָאנָארטסַא רעד ןיא טנעכערעג ץלַא ןעמ טמָאה טרעדנוה

 1802 ןיא רונ .רעטיילנעב 4 יו ררעמ טינ עקַאט טָאה רעטיּפוי זַא

 םעד טאהעע ד ר א נ ר ַא ב םָאנַארטסַא רענַאקירעמַא רעד טָאה

 ןעסיורג ןעטמהירעב םעד ןופ עפליה רעד טימ ןעריּפשרעד וצ לזמ

 נרַאב 'פיוא) עירַאט ַאוורע סכ ַא קי? רעד ןיא ּפָאקסעלעט

 רעכלעוו ,רעטיילנעב ןעטפניֿפ ַא (ַאינרַאפילַאק טייטס ןיא ןָאטלימַאה
 עדַארג זיא רע .טענַאלּפ רעניזיר רעזעיד וצ רעטסטנעהענ רעד זיא

 "עלעט ןעסיורג ץנַאו ַא ךרוד ןעקוק זומ ןעמ .רעטסנעלק רעד ךיוא

 יעמַאיד רהיא סָאװ ,הנבל ס'רעטיּפוי עזעיד ןעהעזרעד וצ םוא ,ּפָאקס
 ,.רעטעמַאליק 100 א לכה ךס זיא רעט

 -טייוו ערעייז ןיא רונ טינ ךיז ןעדיישרעטנוא רעטיילנעב עזעיד

 עטסערג יד .,סיורג רעייז ןיא ךיוא ןרעדנַאז ,רעטיּפוי ןופ ןעטייק

 - ַא ג ןעמָאנ םעד טָארט יז .טייקטייוו ןיא עטרעפ יד זיא ייז ןופ

 -בִא ךיוא ןוא דלעה ןעשיגָאלַאהטימ ןעשיכירג ַא דָאנ) ד ע סי נ

 ןוא ן'רוקרעמ רַאפ רעסערנ לָאמ ייווצ טעמכ זיא הנבל עזעיד .(טָאג
 םורַא זיא רעטעמַאיד רהיא .הנבל רעזנוא רַאפ רעסערג לָאמ ףניפ

 .רעטעמַאיד ס'דרע רעד ןופ ט פ ? ע ה ַא

 -יווצ ךיז ןעגָארט עכלעוו ,ןעמונעגנעמַאזוצ ןעטענַאלּפ עניילק עלַא
 -ַאק ןענירָאפ ןיא ןעבעגעגרעביא זיא סָאד יו ,רעטיּפוי ןוא סרַאמ ןעש

 ענייז ערעדנַא יד רַאפ ךיוא ןוא ץ'דעמינאנ רַאפ רענעלק ןענייז ,לעטיּפ
 - יו 5 ַא ק טנאנעג ,רעטיּפוי ןופ רעטסטייוו רעד עכלעוו ןופ ,םירבח

 ס'דרע רעד ןופ 9 ע ט י ר ד  ַא זיא סָאװ ,רעטעמאיד ַא טָאה ,ַא ט ס

 ןעמ געמ ,ייז ןענייז רעטיּפוי ן'טימ ךיילנרעפ ןיא רעבָא ,רעטעמַאיד
 זיולב ןעמהענרעפ ןעמאזוצ רעטיילנעב ףניפ ענייז עֶלַא .ךעלציּפ ,ןעגָאז

 .ןייֵלַא םהיא ןופ לעט-7000 ַא

 ןענייז ייז זַא .ץנַאלנ רעייז ןיא ךיוא ךיז ןעדיישרעטנוא ייז

 סע תעשב ךילטייד ץנַאנ ןעמ טהעז סָאד ,סרעּפרעק עלעקנוד עלַא
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 -יווצ טקנוּפ ךיז ןעניפעג וצ ןעננוטיילגעב ערעייז ןיא סיוא ייז טמוק

 -יּפוי ן'פיוא ןעטַאש א ןעפרַאװ ייז זַא ,ױזַא רעטיּפוי ןוא ןוז יד ןעש

 רימ עבלעוו ס'המח יוקיל עטּפָא ןעטרָאד רַאפ יױזַא ןעמוק סע ,רעט

 י .ןעּפָאקסעלעט ךרוד ןעטכַאבָאעב ָאד ןענעק

 דע טיקעט עק קשיק יע

 ענייז ןופ ןעטיברָא יד ןוא רעטיפוי ןופ ןעטָאש רעד--,09 גנונכווצ

 ,תונבל עסיורג 4

 -ייו לעיפ ךיז טניפענ רעטיפוי יו ױזַא ,טייז רעדנַא רעד ןופ
 רעסערג לָאמ לעיפ ױזַא ןיא ןוא דרע רעזנוא ראפ ןוז רעד ןופ רעט

 ןַא ,ךילריטַאנ ,רע טפראוו ,ןיוש סע ןעסייוו רימ יו ,דרע רעד ןופ
 .רעזעיד זַא ,טנעכערעגסיוא טָאה ןעמ .ןעטָאש ןעגנַאל רעייהעגנוא
 -רֶא יד .,רעטעמַאליק ןָאילימ 89 ןופ ננעל א ףיוא ךיז טהיצ ןעטָאש
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 תעשב ןוא ,ןעטָאש ןעזעיד רעביא ןעדיינש רעטיילנעב ענייז ןופ ןעטיב

 -ירעּפ עטמיטשעב ןיא ייז ןעלַאפ ,םהיא םורַא ןרעדנַאו תונבל עזעיד

 ןערעוו ייז זַא ,ױזַא לָאמ סעכנַאמ ןוא ,ןעטָאש ןעזעיד ןיא ןיירַא ןעדָא
 | ,טרעטסניפרעפ ןעצנַאג ןיא

 ךיוא ןעבָאה ןוא טפָא ץנַאג רַאפ ןעמוק ס'הנבל יוקיל עכלעזַא |
 טצונעב ןעמ .יירערהַאפ-"םי ןיא גנוטיידעב עשיטקַארּפ עניטכיוו ַא
 טניימ סע סָאװ ,טייצ יד יונעג ןעמיטשעב וצ .דילמענ ייז טימ ךיז
 ןעמ ררע רעד ןופ { ַא י ד י ר ע מ ןעכלעוו ףיוא ,ןעסיוו וצ ךיוא
 -רעביא ןעלעוו רימ ןעוו ,ןערעוו טרעלקרע טעוװ סָאד יוװ ,ךיז טניפעג
 יו ןוא םי ן'פיוא געוװ ןעניטכיר םעד ןעפערט ןעק ןעמ ױזַא יו ,ןעבעג
 -עג ןעמ טייוו יו ,טרָא ןעדעי ןיא ןעסיוו טּפיוהרעביא ןעק ןעמ ױזַא
 -ַא ? ןעמ טפור טייקטייוו אזַא ןוא) לָאּפ-ריז רעדָא דרָאנ ןופ ךיז טניפ
 -עמונעגנָא ןעסיוועג ַא ןופ ךיז טניפעג ןעמ טייוו יו וא (דויטיט
 - נ ַא ? ןעמ טפור טייקטייוו ַאזַא ןוא) רָאטַאװקע ן'פיוא טקנוּפ םענ
 .(דויטינ

 ןעטכייל ץנאנ א ךיוא זנוא ןעבינ רעטיפוי ןופ ס'הנבל יוקיל יד
 רעד ןופ טייקטייוו יד ןעטסעמוצסיוא לעטימ
 ןעזעיד רעביא לעטיּפַאק ַא ןיא ןערעוו טרעלקרע טעוװ סָאד יו ,זו ז
 .םעטסיס-ןעטענַאלּפ רעזנוא ןופ רעטנעצ םעד

 יר ןענעוו ןעטייהלעצנייא ןיא ןעזָאלנײרַא טינ ךיז ןענעק רימ

 ןיא טעטכַאבָאעב ףרַאש ןערעוו עכלעוו ,תונבל עזעיד ןופ ןעננונעוועב
 ,83 גנונכייצ רעד טימ ןענעגונגעב ךיז ןעלעוו רימ .סעירָאטַאװרעסבָא

 -ַאפ סע עכלעוו ןיא ,רעטיּפוי ןופ ןעטָאש ןעגיזיר םעד טנייצ עכלעוו

 -נַאמ טנייצ עכלעוו ,94 גנונכייצ רעד טימ ןוא ,תונבל ענייז ןיירַא ןעל
 -מהירעב רעד יוװ ,תונבל עזעיד ןופ סעיציזַאּפ עוויטקעּפסער יד ןופ עכ

 -עג ייז טָאה { ָאיר א ס א ? פ םָאנַארטסַא רעשיזיוצנַארפ רעט
 .טכַאנ ןייא ןיא טריקרַאמ ןוא ןהעז

 טלעטש (84 גנונכייצ רעד ףיוא דנאה סעקניל רעד וצ) 1 רוניפ יד

 רהוא 8 םורַא םהיא ףיוא ךאלעקייק עצראווש 9 טימ רעטיּפוי םעד רָאפ
 -ַא ש רעד סע זיא 1 קעלפ רעצרַאוװש רעד .דנעבא םענעי טונימ 0

 ןופ ןעטַאש רעד זיא 2 קעלפ רעד ;"דעמינַאג, הנבל רעד ןופ ןע ט
 סע זיא 8 קעלפ רעד ;"א ּפ ַא ר יו א , ןעמָאנ ן'טימ הנבל רעד |

 | .טסבלעז "דעמינַאנ , הנבל יד
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 רעטיּפוי םעד רָאפ טלעטש (דנַאה רעטכער רעד וצ) 2 רוניפ יד

 ןעקעלפ יד .רעטעּפש טונימ 49 עדנטוש 1 טימ זיולב תונבל ענייז טימ

 גערב ןעטכער םוצ טנעהַאנ טרעדנַאװעגרעכירַא ןיוש ןעבָאה 9 ןוא 1

 ענייז ייב תונבל 8 ןעזיוועב ךיז ןעבָאה סע ןוא ,קסיד ס'רעטיּפוי ןופ

 | .(ךאלעקייק עסייוו יד) ןעטייז עדייב

 -ענ יד .הנבל רעזנוא רַאפ רעלענש לעיפ עֶלַא ךיז ןענעוועב ייז
 היא טכַאמ (עטסנעלק יד ןוא עטקעדטנעדיינ יד) ייז ןופ עטסטנעה

 יו ןוא ,ג ָא ט |ן ע ב ? א ה ןעּפַאנק ַא ןיא רעטיּפוי םורַא עזייר

 .יא רעטיּפוי םורַא עזייר רחיא טכַאמ ,אטסילַאק ,ייז ןופ עטסטייוו

= 

 טָאה ןָאירַאמַאלפ יו ,תונבל ס'רעטופוי ןופ סעיציזָאּפ וד---,04 גנונכווצ
 .טנעבווצרעפ ויז

 זיא יז ?הֵָאוובֶא .ןעדנוקעס 11 ןוא טונימ 99 ןעדנוטש 16 געט 6
 טמהענ ךָאד ,דרע רעד ןופ הנבל רעזנוא יו רעטיּפוי ןופ רעטייוו לָאמ 9
 ַא יו רחעמ סָאװטע זיולב טיברַא רהיא ףיוא ןרעדנַאװ וצ רהיא סע
 הנבל רעזנוא טרעיד סע סָאװ ,טייצ רעד ןופ טפ ?ל ע ה
 -נַאג רעטיילנעב רעניזעיר רעד .דרע רעד םורַא עזייר א ןעכַאמ וצ
 ןייז טכַאמ ,רעטיּפוי ןופ טייוו רעטעמַאליק 1,089,000 זיא סָאװ ,דעמ
 רעד ופ ?ע טרע פ א יֹוו רענינע וו סָאװטע ןיא עזייר
 טייוו רעטעמַאליק 884000 רונ זיא עכלעוו ,הנבל רעזנוא ןופ טייצ-עזייר
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 ,זיירק ןיי א טכַאמ הנבל רעזנוא סָאװ טייצ רעד ןיא ,דרע רעד ןופ
 4 יד ןופ עטייווצ יד) ַאּפָארױא ןוא ןעזיירק 4 רעביא דעמינַאג טכַאמ

 -וננאל ןוא ענעסַאלעג ַא ראפ סָאו .ןעזיירק 8 רעביא (תונבל עסיורג

 -יּפי ערהיא טימ ךיילנרעפ ןיא סע זיא הנבל רעזנוא םַאדַאמ עמַאז

 ! סעט'רבח עש'רעט

 ןעננונעוועב ענייז ןיא רעקנילפ לעיפ ךיוא זיא ןיילא רעטיּפוי רעבָא

 עּפַאנק רונ טרעיוד רעטיּפוי ן'פיוא גָאט ַא .?ענוק-דרע רעזנוא ראפ'

 טימ ךיז םורַא ךיז טהערד טענַאלּפ עניזיר עזיד טֶא !ןעדנוטש 0

 רהיא ףיוא קעלפ ַא ןעטכַאבָאעב וצ גונעג זיא סע זַא ,טייקלענש אזא

 טרעדנאוו רע יוװ ,ןהעז וצ רונ טינ םוא ,עדנוטש ןייא זיולב ךעלפרעבַא

 -ע כע רוצ סיו א ךיוא ןרעדנָאז ,חרזמ וצ ברעמ ןופ רעטייוו ץלַא
 ןעצנַאג ַא ןעכַאמ לאז רע זַא ,ןעמרענ ףראד סע טייצ ?עיפ יו ,ן ע נ

 ואוו ,טסייה סָאד) עיציזַאּפ עטשרע ןייז ףיוא קירוצ ןעמוק ןוא זיירק

 טקרעמעב טשרעוצ םהיא טָאה ןעמ תעשב ,ןענופעג ךיז טָאה קעלפ רעד

 .(ּפָאקסעלעט ן'כרוד

 -ַארטסַא עלעיפ ןופ ןערָאװעג טנעכערעגסיוא יונעג זיא טייצ עזיד
 : רעבלעזרעד ץְלַא זיא סולש רעד ןוא ,ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא ןעמָאנ

 טימ 4 טונימ 56 ןעדנוטש 98 ?ענוק-דרע רעזנוא טמהענ סע דנערהעוו
 סע טמהענ ,הערד ַא ךיז ןעגנאלרעד וצ עדנוקעס ךאלטרעדנוה-פ
 ןעגנַאלרעד וצ ןעדנוקעס 20 טונימ 99 ןעדנוטש 9 זיולב רעטיּפוי םעד
 .הערד ַא דיז

 ןוא גָאט ןעדנוטש 5 רעטיּפוי ן'םיוא יוזא ןעמ טָאה דילטינשכרוד
 ןערהָאי עשידרע 19 טעמכ טרעיוד סע יו ױזַא ןוא .טכַאנ ןעדנוטש 5

 עזייר ןייז טכַאמ רע זיב (רהָאי ךדעלטרעדנוה-86 ןוא 11 ; יונעג)
 נע ט 10,432 5 ןעמ טָאה ןעטרָאד זַא ,ָאזלַא סע טניימ ,ןוז רעד םורַא
 סָאװ ןוא געט עצרוק ַא ראפ סָאװ .רה ַאייוענוזןייא ןיא
 ! רהָאי רעננַאל ַא ראפ

 וצ ןעסינעפעשעב עניד'לכש ןעטרַאד ךיז ןעניפעג סע ביוא ןוא
 טאהעג סע ןעבָאה ייז חול ןעראברעדנאז יַא ראפ סָאװ ,טייצ יד ןעטסעמ
 -סערהָאי עגנַאל עכלעזַא טימ געט לעיפ ױזַא רעסיוא .ןעלעטשוצנעמַאזוצ
 -עכער ,ןעטַאנָאמ ענעדעישרעפ לעיפ ױזַא ךָאנ ךָאד ייז ןעבָאה ,ןעטייצ
 אה ןעמָאנָארטסַא עכנַאמ !  תונבל 5 ערעייז ןופ ןעגנוגעוועב יד גידנענ
 ןוא ,ןובשח יּפ לע חול-רעטיפוי ַאזַא ןעלעטשוצנעמַאזוצ טריבורּפ זעב
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 ,עבאנפיוא ערעווש ַאזַא טינ רָאנ סע זיא רעקיטַאמעטַאמ ןעטוג ַא ראפ

 ,קילב ןעטשרע ןופ ןעניימ סע ןעק ןעמ יו

 א טימ ךיז טגָארט רעטיּפוי ןופ רָאטַאװקע ן'פיוא טקנוּפ רעדעי

 2 ָא מט 9 6 ןיא סָאד ןוא ,עדנוקעס רעּפ רעטעמ 19,480 ןופ טייקלענש

 רעזנוא ןופ רָאטאווקע םעד ףיוא טקנוּפ ןעדעי רַאֿפ ר ע ? ע נ ש

 ןייז םורַא ךיז ןעהערד ןייז ןופ טייקלענש עזיד בעילוצ .,לעגוק-דרע

 ךַאז ַא זַא ,ױזַא ט ג י צ ַא ? ּפ ע ג | צ ןערָאװעג רעטיּפוי זיא סקַא

 יב ט נו פ 1 1 ןיולב טגעוו ,ןעלָאּפ ענייז ייב טנופ 19 טגעוו סאו

 ןופ עצעזעג יד טיול טנעכערעגסיוא סע טָאה ןעמ יו ,רָאטַאוװקע ןייז

 -עג ךיוא טָאה גנוגעוועב ס'רעטיּפוי ןופ טייקלענש עזיד .,ןָאיצַאטיװַארג

 םורַא ןעהעז רימ עכלעוו ,ן ע ס ַא 8 יד ןופ גנודליב רעד וצ טרחיפ

 .ןעּפָאקסעלעט ערעזנוא ךרוד םהיא

 ןעמ ןעוו .עבלעזיד נידנעטש טינ רעבָא ןעביילב ןעסַאּפ עזיד

 ,ןעקרעמעב וצ טינ ןעמ טלתעפרעט ,רעמאוקרעמפיוא ייז טכַארטעב

 עג ןיא רונ טינ ןעננורעדנע ענעדעישרעפ ייז ןיא רָאפ ןעמוק סע זַא

 ךילנחעוועג .ךיז ייז ןעטייב רילָאק ןוא ןייש ןיא ךיוא ןרעדנַאז ,טלַאטש
 עדייב ייב עקערטש עסיורג ַא ,?לייהט רעטסעלטימ ס'רעטיּפוי סיוא טהעז

 םוצ לעלַארַאּפ ,רעהכאנ .,סאּפ-רעסייװ ַא יו ,רָאטַאוװקע ןייז ןופ ןעטייז

 רעכילטיור ַא סָאװטע טימ סַאּפ רעלעקנוד ַא ךיז טנייצ ,רָאטַאוװקע

 -ענ סָאװ .עיורג ןוא עכילסייוו ןעסַאּפ ןענלָאפ רעטייוו ,גנוריטַאש

 ץלא ןעסַאּפ יד ןופ ןעננוריטַאש יד ןערעוו ,ןעֶלַאּפ יד וצ רעטנעה

 .רע כיליו? ב א רילָאק רעד זיא אפונ ןעלָאּפ יד טורָא רונ ,רעיורג
 -טיירב יד ,ןערילָאק יד ,ןעטלאטשעג יד ךיז ןערעדנע רונ טינ רעבָא

 טביילב ערעהירפ יד ןופ זַא ,ױזַא לָאמ סעכנַאמ ןעסאּפ עזיד ןופ ןעטייק

 טזייוועב רָאטַאװקע ןעבעל וליפַא ןרעדנָאז ,םינ ןמס ןייק רָאנ סעּפע

 ,סַאּפ רעצראווש ַא לָאמַא ךיז

 גידנעבעווש ןעקעלפ עסייוו עדנענייש טקרעמעב ךיוא טָאה ןעמ
 וצ ךילנהע ,ךאלעקייק עדנענייש לָאמ םעכנַאמ ןוא ןעסַאּפ עזיד רעביא
 .טרעלקרע טינ םויח דע ךָאנ זיא ,ױזַא זיא סָאד סָאװרַאֿפ ,תונבל יד

 ןיילַא טזָאל רעטיּפוי רעד זַא ,ןעמונעגנָא ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא עגינייא
 עגנַאל ךָאנ ,סולש םוצ ןעמוקעג ןענייז ערעדנַא .ןייש ַא ךיז ןופ סױרַא
 ןופ טנעצַארּפ 09 ןיולב ךיז ןופ ּפָא טלעניּפש רע זַא ,ןעגנוטכַאבָאעב
 עכלעזַא ןיא רעבָא ,ןוז רעד ןופ טמוקעב רע עכלעוו ,ןעלהַארטש יד
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 -ָארטסַא רערעלוּפָאּפ ַא ןיא ןעזָאלניירא טינ ךיז רימ ןענעק ןעטייחלעצנייא

 יד ראפ וליפַא ןעסינעטער עסיורג ץלא ךָאנ ןענייז סָאד .עימָאנ
 ,רעקיזיפ ןוא ןעמַאנַארטסַא עטסערג

 ,רעטיּפוי ןופ ךעלפרעבָא רעד ףיוא ןעגנורעדנע ענעדעישרעפ יד
 רהעז ַא ןיא לָאמ סעכנַאמ ןעקרעמעב ךיז ןעזָאל עכלעוו ,ןעגנורעדנע

 ןעלָאז ,ןעמ טנעכער ,ןעדנוטש עכילטע ןופ ףיולרעפ ןיא ,טייצ עצרוק
 ןעטייקגיטעהט עשינאקלואוו ןוא ענידרעייפ יד ףיוא גנוזייוונָא ןַא ןייז

 טענַאלּפ רעניזיר רעזיד ןופ ןעליהט עט סנינעווני א יד ןיא;

 .ט5היקעגנבָא טינ ץלַא ך ָאנ ּךיז טָאה יז סָאװ ,םעד ךרוד
 ןעגנורעדנע עכלעזַא ןענעק ןוז רעד ןופ טמוקעב יז סָאװ ,ץיה יד דרוד
 ןופ רעטנעצ ןעזיד ןופ טייקטייוו רחיא בעילוצ ?ייוו ,ןעמוקרָאפ .טינ

 יז טרעוו םעטסיס-עטענַאלּפ עצנַאג יד ראפ טײקמירַאװ ןוא טכיל
 9 0 רהעפעגנוא ןעלהַארטשדןענוז יד ןופ טמיראוועג ןוא ןעטכיולעב

 .לענוק-דרע רעזנוא ראפ רענינעוו ?ָאצ

 -עטרַאהרעפ ַא טימ טקעדעב טינ עקַאט זיא רעטיּפוי רעד ביוא
  -עגמורא רונ טינ רע זומ ןַאד ,?ענוק-דרע רעזנוא יו ,?עטייה רעטעוו

 סעכנאמ ןרעדנָאז ,ןעזַאג ןוא סערַאּפ עסייה עטכידעג טימ ןייז טלעגניר

 עטהילנוצ יו ,ןע נייש ןוא ןרע צ מיל ג ךיוא ייז ןענעק לָאמ
 -עפעיט יד ןופ סױרַא ךיז ןעסייר ייז ןעוו ,ןעלַאטעמ ענעצלָאמשוצ ןוא
 | | .ןעטרָאד ןעסענ

 -רעביא סנעקלָאוו עלעקנוד סעּפע ןהעזעג ךיוא ןעמ טָאה רעטייוו
 -נאל ךילמיצ ַא ןופ ףיולרעפ ןיא ןעסַאּפ יד םירק רעד ןיא גידנעציירק
 טיול ,85 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאפ זיא סָאד יו טָא ,טייצ רעג
 םעד יניקַאט םָאנַארטסַא ןעשינעילַאטיא םעד ןופ ןעגנוטכַאבָאעב יד
 .1878 רַאונאי ןעט8

 סינעטער א ךָאנ ןענייז ןעסַאּפ ס'רעטיּפוי ןוֿפ ןעננורעדנע עזיד טָא
 "וקעג םעד ךרוד ךיוא ןענייז רעשראפ עגינייא .ןעמַאנַארטסַא רַאפ
 ,גיסילפ ןוא סייה ךָאנ טביילב ךעלפרעבָא ןייז זַא ,סולש םוצ ןעמ
 ןוא ןענַאילימ טימ לעגוק-דרע רעזנוא ףיוא ןעוועג זיא סָאד יו ױזַא
 ןופ ןעסיירבא טזומעג ךיז טָאה רע ?הָאװבָא .קירוצ ןערהָאי ןענַאילימ
 -עטַאמ ןעשיזיוצנארפ ןעטמהירעב םעד ןופ הרעשה רעד טיול ,ןוז רעד
 ןעלעוו הרעשה רעזיד טימ) ס ַא ל ּפ ַא ? םָאנַארטסַא ןוא רעקיטַאכ
 רעזנוא ראפ רעהירפ לעיפ (לעטיּפַאק ןערעטייוו ַא ןיא ןענעקעב ךיז רימ
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 .ןוז רעד ןֹופ רעטייו ?עיט יוזא ךָאד טבעווש רע לייוו ,?ענוק-דרע

 ןייז בעילוצ זַא ,טלעוו רעשימַאנַארטסַא רעד ןיא ןעמ טנעכער ךָאד
 - .ררע יד יוװ ױזַא ןעלהיקבָא טנעקעג טינ ץלַא ךָאנ ךיז רע טָאה סיורג

 -ייה לעיפ ןיא רעטיּפוי רעד זַא ,טנעכער ןעמ םוראוו דנורנ א ךָאנ

 -עננָא זיא טפול ןייז סָאװ ,טקַאפ רעד זיא ,לענוק-דרע רעזנוא ראפ רעס
 | ,ףּפמַאד-רעסאוו טימ טגיטעז

 .רעטיּפוו ןופ טלַאטשעג ַא--,89 גנונכווצ

 -עק סָאד ,ערעפסַאמטַא ןעסַאּפ עזיד ןעשיווצ ךיז טוהט סע סָאװ

 יד טגנַאלעבנַא סָאװ .טקרעמעב ןעביוא יוװ ,ןעסיוו טינ ןיוש רימ ןענ

 -סיוא ןעמ טָאה ,טלעגנירעגמורַא זיא רעטיּפוי עכלעוו טימ ,ןעפָאטש
 -יטכיוו ַא ּפ ַא ק ס ַא ר ט ק ע ּפ ס םעד ןופ עפליה רעד טימ ןענופעג

 ,(ןענעקעב רעטעּפש ךיז ןעלעוו רימ ןעכלעוו טימ ,טנעמורטסניא רעג
 ןיא טינ רָאנ ןעבָאה רימ עכלעוו ,עכלעזַא ךיוא ,ףּפמַאד-רעסַאװ רעסיוא |

 -ַאלּפ עניזיר עזיד זַא ,סולש םוצ ךיוא טרהיפ סָאד ןוא .,טפול ערעזנוא
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 -ירטקעלע יו טָא ,תולעמ עשיזיפ ערהיא ןיא ךיז טעדיישרעטנוא טענ

 יד רעדייא ,?ענוק-דרע רעזנוא ןופ רחעמ ?עיפ ,,וו ,ז .א ,ץיה ,טעטיצ

 -עוו ,רוקרעמ :ןעטענַאלּפ ערעטנעהענ ןוא עטכַארטעב רעהירפ יירד

 .סראמ ןוא סונ

 -רע ענעדעישרעפ יד ןופ ןעגנוטכַאבָאעב יד ןערעטכיילרע וצ םוא
 ,ס'חנבל יוקיל ןוא ס'המח יוקיל יד לעיצעּפס ,רעטיּפוי ן'פיוא ןעגנונייש

 ןעפיש ןופ ןענַאטיּפַאק ראפ תטרעוו ןעשיטקצרּפ ַא ךיוא ןעבַאה עכלעוו

 ,ןערָאװעג טקרעמעב ןעביוא ןיוש זיא סָאד יו ,ןעזייר-םי ראפ ?לכב ןוא
 טנעכייצרעפ ןוא טנעכערעגסיוא יונעג סעלא סָאד ןעמָאנַארטסַא ןעבָאה *

 ךילכעזטּפיוה טקורדענ ןערעוו עכלעוו ,ןעכַאנַאמלַא-םי עלעיצעּפס יד ןיא
 ,ןעטָאלפ עניזיר טימ טכַאמ-םי עטסערג יד סלַא דנַאלגנע ןיא

 .19 לעטיּפַאק

 .תונבל 8 ןוא ןענניר ערהיא טימ ןרוטַאס טענַאלּפ יד

 טביולגעג טָאה ןעמ ןעוו ,עטרעדנוהרהָאי עגנאל ןופ ףיולרעפ ןיא
 עטעקַאנ טימ ןהעז ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעטענַאלּפ יד ןופ עטסטייוו יד זַא
 רעשימיור-שיכירג רעד ןיא ןערָאװעג טניורקעג זיא עכלעוו ןוא ןעניוא
 : טעטיידעב) סונַארוא ןופ ןהוז םעד ,(* ןרוטַאס ןעמַאנ ן'טימ טלעוו

 -ָאהטימ עגידריווקרעמ רהעז ןעדנוברעפ ןענייז ןעמָאנ ןעווד טימ (*
 -ערּפשרעדיוװ עכנַאמ עכלעוו ןופ ,ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןעטכישעג עשיגָאל
 ַא סלַא ןעוועג טנעבערעג ןרוטַאס זיא טייז ןווא ןופ ,קרַאטש רהעז ךיז ןעכ
 רעדנַא רעד ןופ ןוא ,טייצ-העירז רעד ןופ סרעדנָאזעב ,יוברעקַא ןופ טָאג
 ענויז ףיוא טסערפ סָאװ , טָאג ַא סלַא טלעטשעגרָאפ םהיא ןעמ טָאה טייז
 ןעדנוברעפ זוא ענויז וירעסערפ-רעדניק עזיד זַא ,ןָא טמהענ ןעמ ,"רעדניק
 8 ג נו לש ע ב 5 עו ו ,ט י ! צ רעד ןופ דליב ןעשיטעָאּפ ַא טימ
 רעד זיא ןרוטַאס זא ,ןעמהעננָא לָאז ןעמ ןעו .ןערהָאי יד ןייא
 טסערפ , רע וַא ,ןעגָאז וצ הצילמ ַא רונ עקַאט סע זיא ןַאד ,טייצ ןופ טָאג
 ןיא ןעדניוושרעפ ןערהָאי יד זַא ,טושּפ טנוימ סע סָאװ ,"רעדניק ענייז ףיוא
 : ,טייקגיווע ןופ םוהת םעד

 ןחוז םעד ,טָאג ןעועיד ןעגעוו טלהעצרעד טרעוו ןעדנעגעל עשומיור ןוא
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 רעניד'לזמ-םילש רהעז ַא ןיא ,רעטיפוי ןופ רעטָאפ םעד ןוא (לעמיה

 -ָארטסַא עלַא ןיא ןעמונעגנָא םויה דע ךיוא טביילב סָאד יװ ,ןרעטש

 עטלַא ענעי ןיא--ןרעטש ךרוד סרעגַאז-רהַאוװו עלַא ייב ןוא רעכיב עשיגָאל

 רַאפ סָאװ ,םעד ןענעוו ןעדיזַאטנַאפ טנעקעג טינ ןלימַא ןעמ טָאה ןעטייצ

 ועוו ,טנייה וליפא ןוא .תמאב זיא סָאד טלעוו עכילטנעדרַארעטיױא ןַא

 ןיא עטסקענ יד ,טענַאלּפ עזיד זַא ,ןעּפָאקסעלעט ךרוד ןהעז ןעק ןעמ

 א יו ױזַא סעּפע ,ןענניר טימ טלעגנירעגמורַא זיא ,רעטיּפוי ן'כַאנ םיורג

 .8 ןופ טיילגעב ךָאנ וצרעד טרעוו ןוא ,ףייר ַא ןיא ?ענוק רעדָא לָאב

 סעלא סָאד יו ,ךיז ןעלעטשוצרַאפ רעווש רהעז ךיא סע ויא ,תונבל
 | .ןהעזסיוא ןעק

 ,ןרוטַאס ןוֿפ ?ייחט רעטסכילרעדנואוו ןוא רעטסטנַאטערעטניא רעד

 רעד ופ רע טייוו ? ַא ס | ה ע צ רהעפעגנוא זיא רעכלעוו

 רעטייוו רעטעמַאליק ןָאילימ 050 םורַא ןוא ?ענוק-דרע רעזנוא ראפ ןוז

 -עג טָאה ,דרע רעד ןופ ןיטעג יד ,ע ל ע ב י ס 'וורפ ןיוז זַא ,לעמוה ןופ
 סָאװ ,םעד ךרוד ליומ ןעדנעגנילשנויא ןייז ןופ רעטיפוו ןהוז רעיוו טעטער

 -עגקעווַא םהוא טָאטשנָא יז טָאה ,ןערָאװעג ןערוובעג זוא רעטופוי רונ יו

 ןייז ןופ ןערַאנּפָא טזָאלעג יוזַא ךיז טָאה ןרוטַאס רעטלַא רעד .ןיוטש ַא טגעל
 רעכלעוו ,ןהוז ןיוז טָאטשנָא ןיוטש םעד ןעגנולשעגנווא עקַאט טָאה ןוא וורפ

 -רעפ ַא טימ ןוא ןָאולעבער ַא טומ טלהָאצעגבָא רעמעּפש ראפרעד בהוא טָאה
 .ןַארחט ןעכולטעג םעד ןופ גנוּפַאכ

 רעטייוו טרעוו ,לעמיה ןופ ןערָאװעג טגָאירעּפ ווזַא זיא ןרוטַאס ןעוו
 -וא ךָאנ ןעגָארמעגבָא ךיז רע טָאה ,ןעדנעגעל עשימיור יד ןיא טלהעצרעד
 וצ ןוא רעדלעפ ןעטייברַאעב וצ ןעשנעמ יד טנערעלעג טָאה רע ואוו ,ןעילַאט
 עויד טרעוו ןעגנורעדליש עשיטעָאּפ ןיא ,ךילקילג ןוא ךילדעורפ ןעבעל
 ,"טיוצ ענעדלַאג וד , סלַא טלעטשעגרָאפ ןרוטַאס ןֹופ טפַאשרעה

 ןוא ןייז טגעלפ ,רעבמעצעד ןופ טפלעה רעטויווצ רעד ןוא ,רהָאי ןעדעי
 -עב יד ןעוועג ןענווו סָאד .טָאג ןעווד דובכל בומ-םוו רעסיורג ַא םיור
 -על יד טיול ,טרהיפעגנויא ןעבָאה לָאז ןעמ עכלעוו ,"סעילַאנרוטַאס , עטמהיר
 ,"טייצ רענעדלָאג , רענעי ןופ ,געט עכולקולג ענעי ןופ ןעקנעדנא םוצ ,ןעדנעג
 -ַאס ןופ החגשה רעד רעטנוא ןעשנעמ ןעשיווצ טשרעהעג טָאה טווהכוולג ןעוו
 .ןָארהט ןעשילמיה ןופ טצעזעגרעטנורַא םהוא טָאה רעטיּפוי יוו םעדכָאנ ,ןרוט
 רַאפ סרעדנָאזעב רונ ,ןעמעלַא ראפ בוט-םוי רעגיטסול ַא רחעז ןעוועג זיא סָאד
 ןַא ךיוא ןוא ןעטייהיירפ עסיוועג ןעגָארקעג ןַאד ןעבָאה עכלעוו ,ןעפאלקש וד
 גנוקנעדנא ןַא סלַא ,ןערעה ערעייז יו ,רעדיולק עבלעזַא ןעגָארט וצ סונביולרע
 ,םייהכוולג עגילַאמַא ןָא

 ןעוונ םוצ טייקכילמסעפ ַא ןעוועג ףךולמנעגווא ןעגווז שעילָאנרוטַאס יד
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 ןהעז ןעק ןעמ עכלעוו ,ענייז ןע ג ניי ר יד ןענייז סָאד -- רעטיפוי ןופ

 ,ּפָאקסעלעט םעניילק ַא ךרוד ליפא

 -עּפס ,טלעוו-ןרעטש רעד טימ טנַאקעב גיצניוו לעיפ זיא ןעמ ןעוו
 עכלעוו ,"ןוז רעד ןופ רעזייה , עטנַאנעגָאז יד ,תולזמ יד טימ לעיצ

 יו ,תונבל ערעייז טימ ןעטענַאלּפ עֶלַא ןופ "רעזייה , יד דיוא ןענייז
 רעווש טינ זיא ,ךעלטיּפַאק ערעהירפ ןופ טנערעלעג סע ןעבָאה רימ
 -טסַא עשי'דומלת יד יװ ,"יאתבש, רעדָא ןרוטַאס םעד ןענעקרעד וצ

 -רע ןופ ןרעטש ַא יו טצנאלנ רע .ןעפורעגנָא םהיא ןעבַאה ןעמַאנָאר
 עטכַארטעב-ןעביוא 4 יד ראפ רעכאווש לעיפ רעבָא ,דױטיננַאּמ רעטש
 -טסעד ןופ רונ ,יולב יו סעּפע ,רעטַאמ ַא זיא ץנאלג ןייז ,,ןעטענַאלּפ
 ַא ךרוד וליפַא ןהעזרעד םהיא ןעק ןעמ זַא ,רעקרַאטש  ַאזַא ןעגעוו

 ץנַאג ךיז טניפעג הנבל עלופ יד תעשב ךיוא ןוא ןעקלָאװ ןעטכייל
 ,םהיא ןעבעל טהָאנ

 ,(1916 רעבמעוואנ) ןעבירשעג ןערעוו ןעלייצ עזיד זעוו טייצ רעד וצ

 יוב ןעמענ ערעדנַא רעטנוא טרהיפעגנויא ןעוועג זיא סָאד ווו ,רהָאי-ןענוז

 עמירַאװ ןיא ןעוועג ךיוא זיא סָאד ,רעקלעפ-רוטלוק עגיטייצרעפ ערעדנַא

 . וצ טַאהעג םעדכָאנ ןעבָאה עכלעוו ,רעיוברעקַא רַאפ בוט-םוי ַא רעדנעל
 ןופ םינמס ,רעדלעפ ערעייז ןעטייברַאעב ןוא ןערעקַא וצ ךיז ןעמהענ

 -ולטסירק רעד ןיא ןעבילברעפ ןענייז ןעטייקכילטסעפ עשרענוידנעצעג עכלעזַא
 | ."ןהוז ס'טָאג, ןופ טרובעג רעד ןופ גנורעוופ יָךיכ

 טנעבערעג סגנַאפנָא רעמיור וד ייב זיא ןרוטַאס זַא ,טגייצ סעלַא סָאד
 זיא סָאד יוװ ,ללכב יוברעקַא ןופ ןוא גנואעעזרעפ ןופ טָאג ַא סלַא ןעוועג
 -רעפ ;טעטיידעב סָאװ ,ןעמָאנ ןעויד ןופ לעצרָאוװ םעד ןופ ןעסילש וצ ךיוא
 .העירז רעדָא ןעעז

 ןעשיכירג ן'טימ ןעטבָאלפעגנעמאווצ רעהכַאנ םהיא טָאה ןעמ רעבָא

 ענייז ןיוא עקַאט טגנולש רעכלעו ,ט וו צ ןו 9 ט ָא ג םעד ,"סָאנָארכ,
 ויב ןענופעג טָאה ןעמ סָאו ,ןעטנעמונָאמ וד ןופ ,(ןערוהָאי יד) רעדניק

 רעיריסַא יד זַא ,ןעגנאגרעד ןעמ זוא ,לבב ןוא הוננ ןיא ןעגנובָארגסיוא

 מ וו צ ןו פ ט ַָא ג רעייו ןופ ןעמָאנ ן'טימ טענַאלּפ עזיד ןעפורעג ןעבָאה
 טרעוו ,ןעסודניא יד ןופ ןושל ןעגיליוה םעד ,טירקסנַאס ףיוא ."שָארזוג ,

 סע רעװ, :טעטיודעב סע סָאװ ,"ַארַאשטסיַאנַאס , ןעפורעג טענַאלּפ עויד
 : טניימ סע סָאװ ,"גנוס-ןעיט , רהיא ןעפור רעזעניכ יד ."םַאזגנַאל טברַאמש
 ."רעדנרעיוד-גיביוא רעד ,

 עוייר רעמַאוגנַאל רעד ןופ ןעמַאמש ןעמעג עכלעזַא זַא ,רָאלק ווא סע
 טרעיוד עכלעוו ,עזייר ַא ,בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא טענַאלּפ רעזיד ןופ
 .ןיוש סע ןעסייוו רימ יו ,רהָאי עשידרע בלַאה ןוא 9



 .ןעגגיר ענווז םומ ןיוטַאס ןופ ןעטלאטשעג יירד--,6 גנונכיוצ
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 -עפ זנוא ןיוש ייווצ יד ךָאנ טייז-חרזמ ןיא סדנעבא ףיוא רע טהעג
 ויא סע .םימואת לזמ ןופ "סקולָאּפ , ןוא "רָאטסַאק, ןרעטש עטנאק
 רעהכַאנ ןוא ןרעטש עדנלעקנופ ייווצ עזיד ףיוא ןָאהט וצ קילב ַא גונעג
 רעייז זיא דעישרעטנוא םעד דיילג ןענעקרעד וצ םוא ,ןרוטַאס ןץ'פיוא
 סע זיִא ןרעטש רעדנלעקנופ-טינ רעד זַא ,ןעמיטשעכ וצ ןוא ץנַאלג

 דיז רע טעוו טייצ רעבלעזרעד ןיא רהֶאי ןעטסקענ .ןרוטַאס טענַאלּפ יד ;
 בֶלעוועג ןעשילמיה םעד ןופ ?ייהט ןעט50 ַא רהעפעגנוא ןעניפעג ןיוש
 -אס טעװ ױזַא ןוא .םימואת ?זמ ןופ (חרזמ וצ ברעמ ןופ) ס ק ניל
 רע זיב רהָאי בלאה ַא ןוא 99 חרזמ וצ ברעמ ןופ ןערעדנַאװ ץלַא ןרוט
 "ךָאטסַאק , ןעבעל עיציזַאּפ רעבלעז רעד ןיא לָאמַא ךָאנ ןעמוק טעוו
 .רעטסנעפ ןיימ ןופ טנעמַאמ ןעזיד ןיא סע העז ךדיא יו ,"סקולָאּפ , ןוא

 -עט םעניילק ַא וליפַא טענַאלּפ עזיד ףיוא ןָא טלעטש ןעמ ןעוו
 .ןענניר עראברעדנואוו ענייז ןעניוא יד ןיא ךיז ןעפרַאו ,ּפָאקסעל

 עזיד ןופ ןעטלַאטשעג יירד טלעטשעגרַאפ ןענייז 86 גנונכייצ רעד ףיוא
 עזייר רעגנאפ ןייז ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע .ןעגניר'
 ןעגניר ענייז טימ ןרוטַאס רעד זומ ,ןוז רעד םורַא טיברַא ןייז ףיוא
 -בֶא ערעזנוא ןופ ףיורעד גידנעקוק ,ןעגיוא ערעזנוא ןיא ןהעזסיוא
 טָא ,גיט ר ַא נע ד עי ש ר ע פ ,דרע רעד פיֹוא סעירָאטַאװרעס
  ענעדעישרעפ עזיד 87 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאפ זיא סָאד יו
 -רעפ ןיא ןרוטַאס ןופ סעיציזָאּפ יד ןופ רונ טינ ּפִא ןעגנעה ןעטלַאטשעג
 . -ערדוצמורא םהיא טמהענ סע סָאװ ,רהָאי בלאה ַא ןוא 29 יד ןופ ףיול

 דרע רעד ןופ סעיציזַאּפ יד ןופ ךיוא ןרעדנָאז ,ןוז רעד םורַא ךיז ןעה
 .ןוז רעד םורַא ןעזייר עכילרהעי ערהיא ךרוד טכַאמ יז תעשב

 טלעטשעגרָאפ ןוז עדנעלהַארטש יד זיא 87 גנונכייצ רעד ףיוא
 -טייוו עסיוועג א ףיוא עלעקייק עסייוו ַא סלַא דרע יד ןוא רעטנעצ ןיא
 ,םטכער) עלעקייק רעזיד ןופ גנונעוועב יד .רעטנעצ ןעזיד ןופ טייק'
 ,גנוטביר רעד ןיא סרעזַײװ ייווצ ךרוד טגייצעגנַא זיא (ןעביוא סָאװטע
 רעד ןופ : ךילמענ ,טיברַא רהיא ףיוא ךילקריוו ךיז טהערד דרע יד יו
 רימ תעשב חרזמ וצ ברעמ ןופ רעדָא ,רעקניל רעד וצ דנַאה רעטכער
 זיא סע סָאװ רעדָא ,גָאט ןעטימ ןיא ןוז רעד וצ םינּפ ן'טימ ןעהעטש
 רָאפ טלעטש סָאװ ,סּפילע םעד ףיֹוא .,(םורד) דיז םוצ ,עבלעז סָאד

 ףלעווצ טנעכייצרעפ ןענייז ,ןעגניר ענייז טימ ןרוטַאס ןופ טיברַא יד
 ,1869 ןערהָאי יד ןיא ןהעזעג ייז טָאה ןעמ יוװ ,ןעטלַאטשעג ענייז ןופ
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 םורַא גנוגעוועב ס'ןרוטַאס ןופ ננוטכיר יד ,1885 ןוא 1818 ,09

 .דרע רעד ןופ יו ױזַא ,סרעזייוו ךרוד טנייצעגנָא זיא ןוז רעד

 רעד ןיא סעכילנהעוועגנוא סָאװטע טקרעמעב ןיוש טָאה ָאעלילַאג

 ןעקוק וצ 1010 ןיא ןעגנַאפעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןרוטַאס ןופ טלַאטשעג

 ןופ רעקעדטנע םעד ראפ רעבָא .ּפָאקסעלעט ןייז ךרוד לעמיה ן'יפוא

 -ַאה רעטנַאמרעד רעהירפ ןיוש רעד טנעכערענ טרעוו ןעגנניר ס'זרוטַאס

 רעכלעו ,סנעהיֵא ה ןַאי ט סי ר כ םָאנָארטסַא רעשידנעל

 ןיא ןעגניר ענייז טומ ןרוטַאס ןופ ןעטלַאטשעג ףלעווצ---,8/ גנונכווצ
 ,ןוז רעד םורַא עזייר ןייז ןופ ףיולרעפ

 -בַאבָאעב ענייז ןופ טַאטלוזער םעד טכַאמעג טנַאקעב 1689 ןיא טָאה
 ןעבעג טריבורּפ ךיוא טָאה ןוא רהָאי רַאּפ ַא ןופ ףיולרעפ ןיא ןעגנוט
 ,גנוניישרע רעכילנהעוועגרעסיוא רעזיד ןופ גנורעלקרע ןַא

 ןעמ ןעּפָאקסעלעט ערעסעב סאוו זַא ,ןעקרעמעב וצ גירעביא זיא סע
 ןעגעוו ןהעגרעד ךיוא ןעמ ןעק רהעמ ץלא ,ןעלעטשנעמַאזוצ ןעק
 -טייוו ןוא סעיציזַאּפ ערעייז טנעכערעגסיוא טָאה ןעמ .ןעגניר עזיד
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 ערעייז ךיוא יו ,אפוג ןרוטַאס םעד ,לענוק ןעלַארטנעצ םעד ןופ ןעטייק
 -לעגער טינ ןענייז ייז זַא ,ןענופעגסיוא ךיוא טָאה ןעמ .ןעטייקסיורג
 סע זַא ,ןעדעישרעפ ןעצנַאלג ייז זַא ,ןעלייהט ערעייז עלא ןיא גיסעמ

 ןעהעז רימ תעשב .וװ .ז .א ,ןעגנורעדנע עסיוועג ייז ןיא רָאפ ןעמוק
 -עג ןעמ טקרעמעב ,לערינש רעדָא קיסַאּפ ןעניד ַא יו יוזא ןעגניר יד
 / ,ייז ףיוא ךעלּפינק עניצנאלג עסיוו

 -יק דנעזיוט 28 ןיא גניר ןעטסקענ ןייז ןוא ןרוטַאס םעד ןעשיווצ
 -ָאליק 984,000 זיא גניר ןעטצעל םעד ןופ רעטעמאיד רעד .רעטעמַאל

 רעסעמכרוד רעד סָאװ ,ףייר ַא רעדָא גניר ַא רֵאפ ךיז טלעטש .רעטעמה
 !ןייז ןופ ןוא רעטעמַאליק דנעזיוט 284 זיא זיירק ןעטסרעסיוא ןייז ןופ
 ןעבאה טעוװ רהיא ןוא ,רעטעמַאליק 280,500 -- זיירק ןעטסנינעווניא
 .ןעגניר ס'ןרוטַאס ןופ ןעטצעל םעד ןופ ףירגעב ַא סעּפע

 סע זַא ,טלעוו רעשימַאנַארטסַא רעד ןיא ןָא טנייה טמהענ ןעמ
 םורַא ןענניר עטרעדנוזעגבַא-טייוו י י ר ד סנעטסנינעוו ןַארַאפ ןענייז
 רעדָא רהעמ יד ךרוד רילנהעוועג ןעמ טנעקרעד סָאד .ןרוטַאס םעד

 -לעטימ רעד .ןעזיירק יד ןעשיווצ סעיניל ע ל ע ק נ | ד רעגינעוו
 סָאורַאֿפ ,ץנַאלג ןערעסערג ןייז טימ סיוא ךיז טנעכייצ גניר רעטס
 .טינ ךָאנ ןעמ סייוו ,ױזַא זיא סָאד

 -ַאס ן'םיוא ןעטָאש ַא ןעפרַאװ ןעגניר יד זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע
 ןענניר ערהיא טימ טענאלּפ עזיד ױזַא יו .ייז ףיוא רע יו ױזַא ,ןרוט
 ,ןעגעקטנַא טקנוּפ ןעקוק ייז ףיוא לָאז ןעמ ןעוו ,סיוא טהעז סענטָאש ןוא
 עלעקנוד ןוא ערעלעה עהייר א ָאד ןעהעז רימ .98 גנונכייצ יד טגייצ
 טלעוו עראברעדנואו ַא ראפ סָאװ .סנעטָאש יד דיוא יוװ ,ןעזיירק
 ןעלייהט עסיוועג !טלעוו-דרע רעזנוא טימ ךיילגרעפ ןיא זיא סָאד
 {ע בייל ב רע מיא ןעזומ ןעגניר ענייז ןוא ןרוטַאס םעד ןעשיווצ
 -יירגרעד טינ ןיהַא ןענעק ןעלהארטשדוענוז יד לייװ ,ןעטַָאש ןיא
 ,ןעכ

 אזא זיא ןרוטַאס עדארג םוראוו ,ןעכַאזרוא יד טגנאלעבנַא סָאװ
 עכלעזַא םוראוו ךיוא יו ,ןעטענַאלּפ ערעדנַא עלַא ןעשיווצ עמהַאנסױא
 --- ץלַא ךיז ןעטלַאה ייז םוראוו ןוא ןעדליב טנעקעג ךיז ןעבָאה ןעגניר
 ץֿלַא ךיז ןעכערב ןוא ןעכַארבעג ןעמַאנַארטסא ךיז ןעבָאה םעד ןעגעוו
 -ןמ ךָאנ טעװ ןעמ רעבָא ,תורעשה ךס ַא טכַאמעג טָאה ןעמ ,ּפעק יד

 ןענעק וצ םוא ,טפנוקוצ רעד ןיא ןעגנוטכַאבָאעב ןעסַאמ ןעכַאמ ןעז |
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 ,ןענַארפ עלעיפ יד ףיוא גנורעלקרע עמונעגנַא-יימעגלַא ןַא ןעבעג

 רימ ןעוו .ןעפָא ץלַא ןעביילב עכלעוו ןוא טלעמשעג ץלַא ןערעוו עכלעוו
 הרעשה יד ןעבעגענרעביא טרעוו סע ואוו ,לעטיּפַאק םוצ ןעמוק ןעלעוו

 ס ַא ל ּפ ַא ? םָאנַארטסַא ןעשיזיוצנַארפ ןעטנַאמרעדדזעביוא םעד ןופ
 טמומואמעמנפטסומסאהוטאטעמפאומטאפטוטטאעסאטוטוטעאגאקעוהעפסצנפונגמעטאעטענעגעקעאעענעעע

 גד 4

 = = ר עי 7. ראוושלד= יחד ןאלי א א א מט בע קתלקמס השח עמ סע ?ש/ "4 '

 .ןעגנור ענייז ןופ ןוא ןרוטַאס ןופ סנעטָאש וד--.98 גנונכווצ

 -עב ןייז ןיא טרעלקרע יז טָאה רע יוװ ,?לכב טלעוודןענוז רעזנוא ןענעוו
 סָאװ ,ןעסיוו ךיוא רימ ןעלעוו ,"עקינַאכעמ עשילמיה יד  ךוב ןעטמחיר
 - .ןעגניר עזיד ןעגעוו טנַאזעג טאה רע

 ןעטייהלעצנייא ערעדנַא ןעבעגרעביא עלייוורעד רימ ןעלעוו ָאד
 "נוא סָאװ ,ןעטלעװדזעטענַאלּפ עלַא ןופ עטסגידריווקרעמ עזיד ןעגעוו
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 .-עט עטסערג יד ךרוד ןהעזרעד טנעקעג טצעי זיב ןעבָאה ןעגיוא ערעז

 | ,ןעּפָאקסעל
 ,עניסילפ טינ ךיוא ןוא עדילַאס ןייז טינ ןענעק ןעגניר עזיד זַא

 רעשימַאנַארטסַא רעד ןיא ןערָאװעג טנעקרענַא גנאל ןיוש זיא סָאד
 ןעמאזוצ ןעטלַאה ְךיִז טנעקעג טינ ןעטלָאװ ייז ,טושּפ ץנַאנ ,טלעוו
 עכלעוו ,ןעמַאנַארטסַא ענינייא יוװ ױזַא .ןעצַאלּפ טזומעג ןעטלָאװ ןוא
 -ןרוטַאס רעד ןופ ןעגנוטכַאבָאעב טימ ןעבעגעגבָא דיז לעיצעּפס ןעבָאה

 ןוֿפ ןעלייהט עגינייא סנעטסנינעוו זַא ,טקרעמעב ךיוא ןעבָאה ,טלעוו
 -רעפ סע טָאה ,גי ט כיז כ ר ו ד ןענייז גניר ןעטסלעטימ םעד

 ,ףֶא טש ךַאל ע ציּפ ץלַא ןענייז סָאד זַא ,חרעשה יד טקרַאטש
 ט ימ ןרוטַאס םעד םֹורַא ךיז ןעהערד עכלעוו
 "ייקטייוו ערעייז טיול ,ןעטייקלענש ענעדעישרעפ
 : .םהיא ןופ ןעט

 ןעגנוטכַאבָאעב עיינ ךָאנ רהעמ ץלַא ןעמ טמוק סולׂש ַאזַא וצ
 עויד .ןעטנעמורטסניא ערעדנַא ןוא עשירטעמַאטַאֿפ עטסעב יד טימ
 ןייז טינ ןענעק ןעגניר יד זַא ,גנוניימ יד ןעגיטעטשעב ןעגנוטכַאבַאעב
 ראגָאז ןיוש טָאה עמ .עניזַאג וליפא ךעדָא עגיסילפ ,עדילַאס
 ןעגניר עלא עזיד ןעגעוועב ךיז ןעפראד סע לענש יו ,ןעטסָאמעגפיוא
 ןיא גניר ןעטסנינעווניא ןופ ןעלייהט יד : ױזַא ךילמענ ,ןרוטַאס םורַא

 ןופ :טונימ 11 ןעדנוטש 7 זיב טונימ 50 ןעדנוטש 9 ןופ ףיולרעפ
 יב טונימ 11 ןעדנוטש 7 ןופ ףיולרעפ ןיא גניר ןעטסלעטימ ןעלַארטנעצ
 ןופ ףיולרעפ ןיא גניר ןעניטרעווסיוא ןופ ןוא ,טונימ 9 ןעדנוטש 1
 .טונימ 5 ןעדנוטש 12 זיב טונימ 56 ןעדנוטש1

 ד א 5 ע ק ע ר ב ץלַא סָאד ןענייז ןַאד ,ױזַא עקַאט זיא סָאד ביוא |
 עכלעזַא רַאּפ ַא ןופ רעדָא רענייא ןופ ךאלעכלייהט םינּפַא ,תו נ 5
 טינ ןעכַאזרוא עטנַאקעבנוא ךָאנ בעילוצ ןעבָאה עכלעוו ,רעטיילנעב
 ,הנבל ןייא ןיא ,רעפרעק ןייא ןיא ךיז ןעהיצנעמאזוצ טנעקעג

 -ייא ךרוד עדַארג ןרעטש ַא ןהעזרעד וצ ןעגנילעג לָאמַא טעוװ סע ביוא
 סעּפע ןענעק ןעמ טעוו ,ןענניר יד ןעשיווצ ןעסַאּפ עלעקנוד יד ןופ םענ
 ףראש סיוא ןעקוק ןעמַאנָארטסַא .רוטַאנ רעייז ןענעוו ןעסיוו רהעמ

 ,טריסַאּפ טינ ךָאנ סע טָאה טצעי זיב רעבָא ,טייהנעגעלעג ַאזַא ףיוא
 .ןעריסַאּפ טינ לָאמ ןייק טעוװ סָאד זַא ,ןעקנעד עכנַאמ ןוא
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 .תונבל ס'ןרוטַאס

 יאתבש רעטלַא רעד זיא ןעגניר עלָאפסינמייהעג עזיד רעסיוא

 ערעייז טיול גנונדרַא רעדנעגלָאפ ןיא רעטיילנעב 8 טימ טגנרַאזרעפ

 : ; רעטנעצ ןייז ןופ ןעטייקטייוו

 םורַא עוויר רעיוז ןופ טייצ יד ןופ ןעטמייקטייוו ןעמענ

 .ןרוטַאס רעטנעצ ס' ןרוטַאס

 ,קעס 8 .נימ 87 ,טש 9 ,טָאליק 906,800 -- -- סאמימ .1

 " פז " 88 " 8םנָאט } " 987,000 --סודַאלעסנע 9

 * 96 " 18 "7 91 1 " 898800 -- סיהטעט 8

 " פ8 " 4 " 1 7 9 * 491,800 -- -- ענָאד 4

 " ןפ " 98 "7 ןפ 7 4 " 888400 --- אעהר 9

 "7 98 " 418 " 928 " " 1,864000 -- -- ןאטיס 6

 " פד * 89 " 6 "* 91 *" 1,680000 -- ןָאירעּפיה .?7

 * 17 " 84 " ךד "7 79 * 8,0964000 -- סוטעּפָא 8

 רעזנוא רעדייא ,ןרוטַאס םוצ רעטנעהענ ןענייז תונבל 8 עטשרע יד

 ןופ עקערטש יד ןעהיצרעטנורַא לָאז ןעמ ןעוו .דרע רעזנוא וצ הנבל

 -עמָאליק 61,500 זיא סָאד ןוא ,ךעלפרעבא ןייז זיב רעטנעצ ס'ןרוטַאס

 רעד ןופ סוידַאר םעד ראפ רעגנעל לָאמ ךאלטנהעציפ ןוא 9) רעט
 ךס סַאמימ הנבל יד ןזיא ,(גנַאל רעטעמַאליק 0871 זיא רעכלעוו ,דרע
 רהיא .ךעלפרעבָא ס'ןרוטַאס ןופ טנרעפטנע רעטעמַאליק 144,400 לכח

 ,רעטעמָאליק דנעזיוט 70 רהעפעגנוא זיא גניר ןעטצעל ןייז ןופ טייקטייוו

 ,גנונדרַא רעד ןיא טינ ןערָאװעג טקעדטנע ןענייז תונבל 8 עזיד

 קנַאד ַא ךיוא ןוא ץנַאלנ רעייז טיול רונ ,עלעבַאט רעניבָא רעד ףיוא יו
 -ענ טקעדטנע זיא סָאװ ,עטשרע יד .ןעּפָאקסעלעט ערעסעב ץלא יד
 ץטימ ןערָאװעג טניורקעג זיא יז ןוא ייז ןופ עטסלעה יד זיא ,ןערָאװ
 םָאנַארטסַא רעבלעז רעד ןעוועג זיא רעקעדטנע רהיא ."ןַאטיט , ןעמַאנ

 םעד ןיא ןעגניר ס'ןרוטטַאס טקעדטנע ךיוא טָאה סָאװ ,סנעהיַאה
 ןופ רעטיילגעב ןעטסערג ןעזיד ןעקרעמעב ןעק ןעמ ,רהָאי ןעבלעז
 ,ּפָאקסעלעט םעניילק ַא ךרוד וליּפַא ןרוטַאס

 ןעטמהירעב םעד ןופ ןענַארקעג תונבל עזיד ןעבָאה ןעמענ ערעייז

 יר ןיא טכוזעגסיוא טָאה רעכלעוו ,?עשרעה ןהָאשזד רעס םַאנַארטסַא



 טלעוו-לעמיח יד 172

 ןוא רעדירב ס'ןרוטַאס טפור ןעמ יוװ ,סעינַאלַאהטימ עשימיור-שיכירג

 ,ןעכוז וצ ןיוש ןעמ טרָאּפשרעּפ טָאג ןעזיד ןופ רעדניק יד) רעטסעווש

 "עוו ןעריובעג ןענעלפ ייז רונ יו ןעננילשנייא ייז ךָאד טגעלפ רע לייוו

 ךילברעטשנוא ךיז טָאה רעכלעוו ,לעשרעה םַאיליװ ,רעטָאפ ןייז .(ןער
 ,סונַארוא טענַאלּפ רעד ןופ גנוקעדטנע רעד טימ סרעדנַאזעב טכַאמעג
 טָאה ,לעטיּפַאק ןעטסקענ ןיא ןענעקעב ךיז ןעלעוו רימ רעכלעוו טימ

 -טענ) תונבל עזיד ןופ ייווצ ערעטנעהענ יד (1789 ןיא) טקערטנע ךיוא
 .(סודָאלעסנע ןוא סאמימ :ךיל

 ןעטסעמוצסיוא רעווש רהעז סע זיא ,ןענייז תונבל עזיד סיורג יו

 סע ןעק ןעמ לעיפ יו .דרע רעד ןופ טייקטייוו רעסיורג רעייז בעילוצ
 רעטסערגנ רעד ןַאטיט ןיא ,ץנאלג רעייז גידנעכיילגרעפ ,ןעלייהטרוא

 ןיא רע זַא ,ןעמונעגנָא זיא סע רעבָא ; רעטיילנעב ס'ןרוטַאס ןופ
 -ךרע רעזנוא ןופ רעטיילנעב רעגיצנייא רעד יו ,סיורנ יוזא טינ ץלַא

 ,לענוק

 -םלצ , ןוא םימכח עכלעזַא ןרוטַאס ן'פיוא ךיז ןעניפעג סע ביוא
 ךָאנ ייז ןעבָאה ,?ענוק-דרע םעניילק רעזנוא ףיוא רימ יו "ס'םיהלא

 -רעטיפוי יד יווװ ,חול ןעגידרעטנָאלּפ ןוא ןעטהערדרעפ רהעמ לעיפ ַא

 טימ ןילב טכענ עצרוק ערעייז ןיא טשטנעבענ ןענייז עכלעוו ,סעקינ

 יד .לעטיּפַאק ןענירָאפ ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יו ,תונבל ףניפ
 עכלעוו ,ןעגניר יד גידנעכער טינ ,טכַא עצנַאג ךאד ןעבַאה סעקינרוטַאס
 .ךיוא ךיז ןעהערד

 טהערד ,סַאמימ ,עטשרע יד טָא ! ןעטאנָאמ ענעדעישרעפ רַאפ סאו
 -89 ַא רהעפעגנוא ,ןעדנוטש בלַאה ַא ןוא 92 ןיא ןרוטַאס םעד םורַא דיז

 ,סוטעּפַאי ,עטצעל יד ןוא ,עזייר ס'הנבל רעזנוא ןופ טייצ רעד ןופ לעט

 -ייווצ ןוא 2 רהעפעגנוא ,גָאט לעטירד ַא ןוא 79 ןיא עזייר רהיא טכַאמ

 .הנבל רעזנוא ראפ רעמַאזננַאל לָאמ ?עטירד

 ענייז ןיא קנילפ רהעז וצרעד זיא ,יאתבש רעטלא רעד ,ןיילַא רע
 ,ס'רעטיּפוי יו ,עצרוק עכלעזַא ןענייז טכענ ןוא געט ענייז .ןעננוגעוועב

 הערד א ךיז ןעגנאלרעד וצ טונימ 14 ןעדנוטש 10 םהיא טמהענ סע
 ןעגיטכעמ ןייז ראפ רעמאזננַאל טונימ 19 טימ לכה ךס ,סקַא ןייז םורַא
 ןעשילמיה ןופ טצעזענרעטנורא םהיא טָאה רעכלעוו ,רעטיּפוי ןהוז
 ,לָאמ ןייא ןוז רעד םורַא טיברָא ןייז ףיוא טרעדנַאװ רע רעדייא ,ןָארהט

 -ַאס ן'פיוא דהָאי ַא !לָאמ דנעזיוט 09 סקא ןייז םורַא ךיז רע טלעקייק
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 -רעפ ןיא ןוא !ןעדנוטש 5 וצ טכענ ןוא נעט דנעזיוט 998 טלהעצ ןרוט

 יד ןיא טָא) ןעטַאנָאמ יילרענעדעישרעפ 8 דיז ןעטייב רהָאי אזַא ןופ ףיול

 {וא עצרוק רַאג ,(עלעבַאט רעטכַארבעג-ןעביױא רעד ףיוא יו ,ןעטייצ

 ! עגנַאל רָאנ

 רעווש ױזַא זיא ,ךעלפרעבָא ס'ןרוטַאס ףיוא ךיז טוהט סע סָאוװ

 -ענמורַא גידנעטש ךיוא זיא רע לייוו ,רעטיּפוי ז'פיוא יוװ ,ןחהענרעד וצ

 עזיד עדייב ןענייז טרּפ ןעזיד ןיא .סנעקלָאװ עטכידענ טיפ טלעגניר

 {ןרוטאס םעד טכַארטעב ןעמ ןעוו .ךילנחע רהעז ןעטענַאלּפ עטסערנ

 ן'םיוא אווו ןעסַאּפ ךיוא םהיא ףיוא ןעמ טהעז ,ןעּפָאקסעלעט ךרוד

 ןערעדנע ןעסַאּפ עזיד ןופ ןעדילַאק יד ןוא ןעטלאטשעגנ יד .רעטיּפוי

 סע סָאװ ,ואוו סרעדנַא יו ,רעסייוו סע זיא ןעלָאּפ יד םורַא .ךיוא ךיז

 .ןעטרָאד רעדל? ע פ-זיי א יד ןופ טָאטלוזער רעד ןייז טכייליפ ןעק

 "וצנֶא טגיינעג רהעמ ןענייז ןעמָאנַארטסַא יוװ ,ןייז רָאנ ןעק סע רעבָא

 ןרוטַאס רעד זַא ,ןעגנושרָאפ ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עלעיפ ךָאנ ןעמהענ

 ּטע טמהענ ןעמ יו יוזַא ,ןערָאװעג טעוועטראהרעפ טינ ץלא ךָאנ זיא

 .לעטיּפַאק ןעגירָאפ ןופ ןיוש סע ןעסייוו דימ יו ,רעטיּפוי ןעגעוו ןָא ךיוא

 יד ראפ ר ע ר ע טי ש לָאמ 7 ךילטינשכרוד ןענייז ענייז ןעפָאטש יד

 .לענוק-דרע רעזנוא ןופ ןעפַאטש

 ,טימרעד רעטיּפוי םוצ טייקכילנהע ןַא ךיוא טָאה ןרוטַאס רעד
 ףנעטיידעב א טייקמסיראו ןייז זיא ,ןעננוניישרע עסיוועג טיול סאו

 ינַארט ןעטלָאװ רימ ןעוו .ןוז רעד ןופ ןעמוקעב ןעק רע יו ,ערעסערג
 ןהעזענ ןעטרָאד רימ ןעטלָאװ ,ןרוטאס ן'פיוא ןערָאװעג טריטרַאּפס

 רעזנוא ףיוא רהיא ןעהעז רימ יו ,ר ע נע 5 ק 5 ַא ס 9 0 ןווז יד

 {ןעטרַאד טמיראו ןוא טנייש ןוז יד זַא ,ַאזלַא ,טניימ סָאד .לענוק-דרע

 -עּפמעט רענירדעינ ַאזַא ייב .ָאד יו ר עני נ עוו לָאמ 90 ךיוא

 -רעפ גידנע טש ןייז טזומענ רעסַאו טלָאװ דרע רעד ףיוא רוטָאד

 ףָאנ ןעטלָאוװ דרע רעד רעביא יו סנעקלָאװ ענייק ןוא ,ןע ר ָאר 8

 גידנעטש ךָאד ןעהעז רימ יוװ ױזַא ןוא .,ןעטרָאד ןעוועג ךילנעמ טינ

 ,ןעסילש ֹוצ ןופרעד טביילב ,סנעקלָאװ טימ טלעגנירעגמורַא ןרוטַאס םעד

 רעדַא ,ןוז רע ד |ה ַא םיר ַא וו ךיוא סע זיא ןעטרָאד זַא

 ןופ ןעפַאטש יד יו ערעדנַא ןענייז סנעקלָאװ ענעי ןופ ןעפַאטש יד זַא

 .סנעקלאוו ערעזנוא

 רַאֿפ רעטכייל ןרוטַאס רעד ןיא ננאפמוא ןייז וצ ךיילנרעפ ןיא
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 * רַאֿפ רעסערג לָאמ 719 רע זיא םוילָאװ ןיא .,ןעטענַאלּפ ערעדנַא עלַא

 -ענ ,טדערעג רע'טושּפ רעדָא ,עסַאמ ןייז רעבָא ,לעגוק-דרע רעזנוא

 -נעד יד .לעגוק-דרע רעזנוא ראפ רעסערנ לָאמ 99 זיולב זיא ,טכיוו

 רעד ןופ ךאלדנעזיוט-128 רונ זיא ןרוטַאס ןופ (טייקטכידעג) טעטיס

 .דרע רעד ןופ טעטיסנעד

 ןופ עטסגידריוקרעמ עזיד ןעגעװ ןעטייהלעצנייא ערעטייוו ןיא

 ךיז ןעלעוו רימ .ןעזָאלניירא טינ ַאד ךיז רימ ןעלעוו ןעטענַאלּפ עלַא

 ןעוועג טנעכערעג זיא רעכלעוו ,יאתבש ןעטלא ן'טימ ןענעגעזעג טצעי

 ,ןרעטש ןעדנרעדנַאװ ןעטסעטייוו םעד ראפ קירוצ רהָאי 120 ַא טימ זיב

 ןעמ יו ,ןרעטש עסקיפ ןופ ערעפס יד טגלָאפעג טָאה סע ןעכלעוו ךָאנ

 ווא ,ּפָאקסעלעט ןופ גנוקעדטנע רעד זיב טלעטשעגרַאפ סע ךיז טָאה

 עכלעוו ,טענַאלּפ רעטקעדטנעדיינ ַא וצ הילפ ַא ןעננאלרעד ןעלעוו רימ

 זיא עכלעוו ןוא ,רע יוװ ,ןוז רעד ןופ טייוו ױזַא לָאמ 9 יוװ רהעמ זיא

 .טלעוו-ןענוז רעזנוא ןופ קע רעד טינ ץְלַא ךָאנ

 .20 לעטיּפַאק

 .תונבל רעיפ ערהיא טימ סונַארוא םענַאלּפ יד

 רעד טימ ןעגנירדניירַא טנעקענ טצעי זיב סע טָאה ןעמ טייוו יו
 רעכלעוו ,םיור-טלעוו םעד ןיא ןעּפָאקסעלעט עטסערג יד ןופ עפליה

 טינ ךיז ןענעק רימ לייוו ,ןייֵלַא רעבירעד ןיוש ךילדנענוא ןייז זומ

 ןוז רעזנוא םורַא ךיז ןעהערד ,(* ףוס רעדָא גערב ןייז ןעלעטשרָאפ
 יד ,ייז ןופ ענייא .ןרוטַאס ןופ רעטייוו ןעטענַאלּפ ייווצ ךָאנ זיולב
 יּפ לע ןערָאװעג טקעדטנע זיא ,סונ ַא ר ו א טנַאנעג ,ערעטנעהענ
 ןעטצעל םעד ןיא ןעּפָאקסעלעט ןיא גנורעסעבסיוא ןַא קנַאד ַא ,האיר

 -עג ,ערעטייוו יד ,ערעדנַא יד ןוא ,טרעדנוהרהַאי ןעט18 ןופ לעטרעפ
 |ו ב ש ח י פ ? ע ןערָאװעג טקעדטנע זיא ,{ ו ט פ ע נ טנַאנ

 ,טרעדנוהרהאי ןעט19 ןופ ןעטימ םעד םורָא

  =ולימ ךיז טגידנע טלעוו יד זַא ,ןעמהעננָא ,לשמל ,ןעלָאז רימ ןעוו (*

 יװ טרעפטנערעפנוא ץלַא ךָאד טביילב ,סרעטעמָאליק ןעדרַאילומ לָאמ ןעדרַא

 {ע וע ' ד ן וו פ ר ע ט ' ' ו |  זיא סָאװ ןוא ;עגַארפ עכַאפנייא

 ?ץ עג ער ג
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 ןייז ןופ ּפָאקסעלעט ןעטסערג םעד טימ ?עמיח םעד גידנעשראפ

 -ָאבעג-שטייד רעד טָאה ,טלעטשעננעמאזוצ טָאה ןיילַא רע סאו ,טייצ

 ןיא טצעזעב ךיז טָאה רעכלעו ,לעש רעה םַאיליוו רענער
 ןָאיסעפָארּפ רעשילַאקיזומ ןייז ןופ ןעבעל א ןעכַאמ וצ םוא ,דנַאלגנע

 --ייא ןערָאװעג יירעהעזנרעטש וצ עבעיל ןייז ךרוד זיא רעכלעוו ןוא
 1781 ןיא דנעבא ןייא -- ןעמַאנַארטסַא עטסעטמהירעב יד ןופ רענ

 סעּפע (םימואת ?זמ) "גניליווצ , ןָאיצַאלעטסנַאק רעד ןיא טריּפשרעד

 םהיא ןעמ ןעק ניוא רעטעקַאנ ַא טימ .ןרעטש ןעכילנהעוועגנוא ןַא

 רע רעבָא ; (דויטינגַאמ רעט6 ןופ ןרעטש ַא יו טנייש רע) ןעהעז םיֹוק
 סָאװ ,ןעּפָאקסעלעט ערעסערג ךרוד רעסערג ץְלַא סױרא ךיז טגייצ

 .ןרעטש עסקיפ טימ לַאֿפ רעֶד טינ זיא סע

 עכלעוו ,ענַארפ רעזעיד ףיוא ?סָאד זיא ןרעטש ַא רַאפ סָאװ
 עכילטע ךָאנ רע טָאה ,טלעטשעג דלַאב ,ךילריטַאנ ,ךיז טָאה ?עשרעה
 א רָאנ ןיא סָאד זַא ,ןערעפטנע טריכורּפ ןעגנוטכַאבָאעב ערעטייוו

 א טכַאמעגנַא טָאה עכלעוו ,גנוקעדטנע עזעיד ןעוו רעבָא .ט ע מ ַא ק
 -עגסיוא רהעמ זיא ,טלעוו רעשימָאנַארטסַא רעד ןיא זיולב טינ םשור
 ,רעדנעל ענעדעישרעפ ןופ סעירָאטַאװרעסבָא יד ןיא ןערָאװעג טשראפ
 טימ טינ ןָאט וצ טָאה ןעמ זַא ,ןהעזעגמורַא ךילסילש ךיז ןעמ טָאה
 .טענַאלּפ א ךָאנ טימ ,ןרעטש ןעדנרעדנַאװ ןעייג ַא טימ רונ ,טעמאק ַא

 א ןיא סָאד .טייקכילקריו רעד ןיא עקַאט סע זיא ױזַא ןוא
 םורא זיירק ןיי א ןעכאמ וצ רהֲאי.84 טכיורבעג סאוו ,טענאלפ
 ,רעדנואוו ןייק .ן'רוטַאס ן'רַאפ רעגנעל לָאמ 9 טעמכ ַאזלַא ,ןוז רעד
 טימ ןעריּפשרעד טנעקעג טינ גנוגעוועב עמַאזגנַאל אזַא טָאה ןעמ סאו
 טענַאלּפ עזעיד ןעהעז ,טנָאזעג יו ,ןעק ןעמ ?הָאװבָא ,ןעגיוא עטעקַאנ
 ךיז טניפעג יז ואוו ,סייוו ןעמ ןעוו ,ךילריטַאנ רעבָא ,רעזעלג םוש ןהָא
 עשימאנַארטסַא ןיא יונעג ץנַאג טגייצעגנא ךילנהעוועג טרעוו סָאד)
 .(ןעכַאנַאמלַא

 עזעיד ןעפור וצ ןעגַאלשעגרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמענ עלַא ןופ
 -אהטימ רעד ,סונ ַא ר װו א ןעבילברעפ זיא ,ערעזנוא הנכש עטייוו
 א ףיוא טבעווש טענַאלּפ עזעיד .,ןרוטַאס ןופ רעטַאפ-?עמיה רעשינָאל
 טמחהענ םורַאד ןוא ,ןוז רעד ןופ רעטעמָאליק ןַאילימ 2898 ןופ טייקטייוו
 םורַא געוו ןעשיטּפילע רהיא ףיוא ךיז ןעלקייק וצ גנַאל ױזַא רחיא סע
 םעד ףיוא ןערָאװעג ןעטסָאמענסיוא ןיא רעטעמַאיד רהיא .ןוז רעד
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 עגַאלייב העז) רעּפרעק עשילמיה עֶלַא טסעמ ןעמ יוװ ,רענייטש ןעבלעז

 זיא רע .(טייקטייוו ס'ןוז רעד רעביא 20 ןוא 29 ךעלטיּפַאק ןוא "א,

 רעטעמַאיד ן'רַאפ רהעמ לָאמ 4 רעביא ָאזלַא ,גנַאל רעטעמַאליק 0

 ןענעכערוצסיוא טכייל ןיוש ןיא ,סע סייוו ןעמ ןעוו .דרע רעד ןופ

 ןופ םוילָאו םעד רַאפ רעסערג לָאמ 09 ןיא רע ןוא ,םוילָאו רהיא

 -ַאלּפ עטסגינעוועניא 4 יד רַאפ רעסערג זיא סונארוא רעד .דרע רעד

 ןייז .ןעמונעגנעמאזוצ (דרע יד ןוא סרַאמ ,סונעוו ,רוקרעמ) ןעטענ

 עסַאמ רעד רַאפ רהעמ לָאמ בלַאה ַא ןוא 19 זיולב רעבָא זיא עסַאמ

 זיא רע עכלעוו ןופ ,ןעפַאטש יד זַא ,טניימ סע סָאװ ,דרע רעד ןופ

 ןופ ןעפַָאטש יד רַאפ ר ע סט כיי ? ל?לעיפ ןענייז ,טלעטשעגנעמאזוצ

 -ינ עוו סָאװטע זיא סונַארוא.ןופ טעטיסנעד יד .לענוקדרע רעזנוא

 .טעטיסנעד ס'דרע רעד ןפ לע טפניפ א ןופ רעג

 -רעד וצ םהיא טמתהענ סע ל?לעיפ יו ,טייצ יד טננאלעבנַא סָאװ

 וצ ןעוועג רעווש רהעז סע זיא ,טסבלעז ךיז םורַא הערד ַא ךיז ןעגנַאל

 גיפיולרָאפ ןעמ ןעק טייקטייוו ַאזַא ןופ לייוו ,יונעג ץנַאנ ןעמיטשעב

 .ךעלפרעבַא ןייז ףיוא ןעקעלפ יד רָאלק ןעהעז טינ

 "וצסיוא 1911 ןיא געוו ןעסיוועג א ןענופעג ךָאד רעבָא טָאה ןעמ

 -ימ 45 ןעדנוטש 10 טרעיוד סונַארוא ן'פיוא תעל-תעמ א זא ןענעכער

 -רָאד רהָאיד-ןענוז ַא .רעטיּפוי ןוא ןרוטַאס ן'פיוא יו רהעפעגנוא ,טונ

 ןוא 9 וצ טכענ ןוא געט דנעזיוט 60 רהעפעננוא יוזא טלַאהטנע ןעט

 .ןעדנוטש בלַאה א

 -וילנעב 4 טָאה סונַארוא סָאד ,טקעדטנע ןיוש טָאה ןעמ יוװ ױזַא

 סע .גנעל ענעדעישרעפ ןופ ןעטַאנַאמ טינ ךיוא ןעטרָאד ןעלהעפ ,רעט

 -ערג לעיפ ןעלעטשנעמאזוצ טעװ ןעמ ןעוו ,טייצ רעד טימ זַא ,ןייז ןעק

 ךָאנ ןעריּפשרעד ןעמ טעװ ,עניטנייה ערעזנוא יוװ ןעּפָאקסעלעט ערעס

 .טענַאלּפ רעזעיד םורַא תונבל

 : סעדנעגלָאפ ןעבעגרעביא ָאד רימ ןעלעוו תונבל עזיד ןעגעוו

 ןעוייר ערעייז ןופ טיוצ יד סונַארוא ןופ ןעטייקטייוו ןעמָאנ

 .ס 91 .מ 29 .טש 19 נעט 9 רעטעמַאליק 198,000 -- -- -- ?לעירַא 1

 י"ז "?7 " 4 " 4 : 270,000 -- -- לעירבמוא ,2

 "9 "56 *" 16 " 8 : 450,000 -- -- אינַאטיט 8

 " 6 " 7 * 11 * 8 ײ 600,000 -- -- ןָארעבָא 4
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 13 ןוא ,8 ,4 ,2 רהעפעגנוא ןופ ןעטַאנָאמ ןעטרָאד ָאזלַא טָאה ןעמ

 -טנע ןענייז (ןָארעבָא ןוא ַאינַאטיט) תונבל ערעטייוו ייווצ יד .גע געט
 -טנע ןייז ךָאנ םורַא רהָאי 6 ןיא לעשרעה סםַאיליװ ןופ ןערָאװעג טקעד
 -עג טקערטנע ןענייז ייווצ ערעטנעהענ יד ןוא ,סונַארוא ןופ גנוקעד

 .1891 ןיא ?עסַאל םָאנַארטסַא ןעשילננע םעד ןופ ןערָאװ

 ,זיא רעטיילגעב עזעיד ןעגעוו טקנוּפ רעטסנדידריווקרעמ רעד רונ

 .ןעטענַאלּפ ערעדנַא ןופ תונבל יד יוװ ,סרעדנַא ךיז ןעגעוועב ייז סָאװ
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 .תונבל סע'סונַארוא ןופ גנוטכיר ןוא ןעטיברָא וד---89 גנונכיוצ

 ערַאבנייש יד ןעהעז רימ יו ,געוו ןעבלעז םעד ףיוא רהעפעגנוא חרזמ
 ןושלב ןעפורעג טרעוו זיירק רעגיזָאד רעד ןוא) ןוז רעד ןופ גנוגעוועב

 ףיוא ןוא גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא טָא ,("קיטּפילקע , עימָאנַארטסַא
 -ל ע נ ש רעד !זיא ץלַא ןענייז עדעישרעטנוא יד) רענייטש ןעבלעז םעד

 "נאו (ןעגנוגעוועב ערעייז ןופ גנוטכיר רעד ןיא טינ רעבָא ,ט יי ק

 .ןרוטַאס ןוא רעטיּפוי ,סרַאמ ןופ תונבל יד ןערעד

 ,טרהעקרעפ רָאנ סעּפע ךיז ןענעוועב סונַארוא ןופ תונבל יד רעבָא
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 - ר ע ּפ טעמכ ןענייז עכלעוו ,ןעטיברָא ןיִא ןוא ,ברעמ וצ חרזמ ןופ

 זַא ,רָאפ ךיז טלעטש .טיברַא רענענייא ןייזֹוצ ר על וקידנעּפ

 ד ר א נ ןופ ןיירק ַא ןיא דרע רעד םורַא ךיז טהערד הנבל רעזנוא

 ,רעטכער רעד וצ דנַאה רעקניל רעד ןופ ךָאנ וצרעד ןוא ד יז וצ

 ןופ ןעננוגעוועב ערַאברעדנָאז יד ןופ ףירגעב ַא ןעבָאה טעוװ רהיא ןוא

 - גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשענרָאפ ןענייז עכלעוו ,תונבל 4 סע'סונַארורא

 ץפיוא טלעוו עטרהעקרעפ ַא רָאנ סעּפע סע זיא טרּפ ןעזעיד ןיא .9
 .טינ ץלַא ךָאנ ןעמ סייוו ,ױזַא זיא סָאד סָאװ רַאפ .סונַארוא

 ןעמ .ןייז ךיוא סע ןומ טלעוו עטלַאק ןוא ערעטסניפ רהעז ַא
 8 6 8 ןיהַא ןעגנערב ןעלהארטשדזענוז יד זַא ,טנעכערענסיוא טָאה

 וצ יו ,טייק מיר אוו ןוא טכי?ל רעגינעוו לָאמ

 .דרע רעד ףיוא זנוא

 -נוא ןופ רָאטַאװקע עמַאס ןעבעל סע טלָאװ רוטַארעּפמעט ַאזַא ייב

 -ימ ןיא ןעלָאּפ יד ייב טנייה יו ,רעטלעק לעיפ ןעוועג לעגוקדרע רעז

 -ַארוא ףיוא ן ע ס ַא ּפ טקרעמעב ךיוא טָאה ןעמ רעבָא .רעטניוו ןעט
 ןעטרָאד זַא ,זייוועב יא סלַאפנעדעי זיא סע סָאװ ,ךעלפרעבָא סע'סונ
 ,ןרוטַאס ןוא רעטיּפוי ץפיוא יו ױזַא ס נ ע קל ַא וו ןַארַאפ ןענייז

 ןופ לעיצעּפס ,ןעטנעמורטסניא ןוא לעטימ יד ןופ עפליה רעד טימ
 וצ טייקכילנעמ יד זנוא ןעבינ עכלעוו ,ּפ ַא ק ס ַא ר ט קע ּפ ס םעד
 ,ןעטענאלּפ ,ןוז רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סע תודוסי ראפ סאוו ןהעגרעד
 -עב ַא ןיא ןערעוו טרעלקרע טעוו סָאד יו ,ןרעטש עסקיפ ןוא ןעטעמַאק

 סונַארוא זא ,טלעטשעגטסעפ ןעמ טָאה ,רעטעּפש לעטיּפַאק ןערעדנוז
 וצ רעכילנהע זיא עכלעוו ,ערעפסַאמטַא ןַא טימ טלעגנירעגמורַא זיא
 עכלעוו ןוא ,ערעזנוא וצ יו ,רעטיּפוי ןוא ןרוטַאס ןופ סערעפסָאמטַא יד
 {ע ריט סיזקע סָאוו ,|ע ז א ג עכלעזַא ךיוא טלַאהטנע
 .טענַאֿלפ רעזנוא ףיוא טינ רָאג

 -וז רעזנוא ןיא ךיז ןעניפעג סע ןעטלעוו ענעדעישרעפ רַאפ סאוו
 ! טלעוודזענ
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 .21 לעטיּפאק

 .רעטיילנעב רהיא טיט ןוטּפענ טענאלּפ יד

 -ייוו לָאמ 8 טעמכ ,רעטעמָאליק ןָאילימ 4418 ןופ טייקטייוו א ףיוא

 ,ןוטּפענ טנַאנעג ,טענַאלּפ ַא טבעווש .,ןרוטַאס ן'ראפ ןוז רעד ןופ רעט
 עכלעוו ןוא ןעניוא עטעקַאנ טימ ןעהעז טינ רָאג ןיוש ןעק ןעמ עכלעוו
 רַאפ ףמואירט רעדנעצנעלנ ַא זיא סָאד זַא ,יוזא ןערָאוװעג טקעדטנע זיא

 עכילטע ףיוא טיובענ זיא עכלעוו ,עימַאנַארטסַא עכילטפאשנעסיוו יד

 .ןעגנונבער עשיטַאמעטַאמ ףיוא ןוא עצעזעגנ עשינַאכעמ

 "עג ,ןעטייקטייוו ,ןעטייקסיורג יד ןענעוו ןעגנונעבערמיוא עלַא

 ןענייז ןעטענַאלּפ יד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ .וו .ז .א ןעננוגעוועב ,זעטכיוו
 -עיד ןופ גנוקעדטנע יד ךדרוד ןערָאװעג טניטעטשעב ראבטיירטשעגנוא

 רעד ןופ עטצע? יד םינּפא זיא עכלעוו ,רערעזנוא הנכש רעטייוו רעו
 .טלעוו-ןענוז

 -לישענ זיא עכלעוו ,סונַארוא ןופ גנוקעדטנע ס'לעשרעה ױזַא יו

 -טנע רעד וצ טרהיפעגנ טָאה ,לעטיּפַאק ןענירַאפ ןיא ןערָאװעג טרעד

 ןוא עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא זיא סָאד -- ןוטּפענ ןופ גנוקעד

 ,עימַָאנַארטסַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ךעלטיּפַאק עטסדנערהעלעב

 ,רוטַאנ רעד ןופ טינ רעבָא רעדנואוו ַא ,רַאברעדנואוו טושּפ זיא סע

 .םעד ןופ רעדנואוו א רונ ,ץעזענ עניבייא ךרוד ןעדנובעג זיא עכלעוו

 - נע ר ס'ןע ש נע מ םעדןופ ,טסייג ס'ןעשנעמ
 טימ טייק א יו זיא טמַאשנעסיװרוטַאנ יד .ט פַאר ק- ס גנוק
 -עגנעמַאזוצ ןוא ןעטכַאלפעגנעמאזוצ ןענייז עכלעוו ,ןעגניר עלעיפ

 יוו ןעניפעגסיוא רונ ףרַאד ןעמ ; ערעדנַא יד טימ ענייא ןעצלָאמש
 .רָאפ טמוק סָאד יֹווַא

 -ררטסניא עשימאנארטסא ןיא ןעננורעסעבסיוא ענעדעישרעפ ןהא

 -עג טינ לָאמ ןייק רימ ןעטלָאװ ןעּפָאקסעלעט עסיורג ןהָא ,ןעטנעמ

 ןופ גנוקעדטנע יד ןהָא ןוא ,סונַארוא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ טסואוו

 .ווטּפענ ןופ גנונהא עטסעדנימ יד טָאהענ טינ רימ ןעטלאוו ,סונַארוא

 1890 רהָאי ןיא ;ױזַא ןעהעשעג זיא ןוטּפענ ןופ גנוקעדטנע יד

 צ ר ַא וו א | ב ןעמָאנ ן'טימ םָאנַארטסָא רעשיזיוצנַארפ ַא טָאה
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 -וי ןופ ןעגנוגעוועב יד ןופ ןעלעבַאט עשימָאנַארטסַא טלעטשעגנעמַאז
 -אוועג טניוטשרע גינעוו טינ זיא רע ןוא ,סונַארוא ןוא ןרוטאס ,ועטיּפ
 ן'רעביא ךילטיירב ץנאג ךיז טרישרַאמ סונַארוא זַא ,ןעניפעג וצ ןער

 ןעמַאנַארטסַא ןופ תונובשח יד חכמ ךיז גידנערעמיק טינ רַאג ,לעמיה

 .דרע רעד ףיוא
 טימ טּפַארק-סגנוהיצוצ רעד ןופ דנורג םעד ףיוא ,ןובשח יּפ לע

 ךיז טפרַאדעב סונַארוא טָאה ,עצעזעג עשיזיפ ןוא עשינַאכעמ עלַא
 ,לעמיה ןיא טקנוּפ ןעסיוועג ַא ףיוא טייצ רעטמיטשעב ַא ןיא ןעניפעג
 .ואוסרעדנַא ןענופעג ךיז רע טָאה טייקכילקריוו רעד ןיא רעבָא

 -ַאמעטאמ יד ןענעג טרילעבער סעּפע טאה טענַאלּפ עזעיד ,ץרוק
 רעהכאנ ןעבאה ןעמאנארטסא ערעדנא ךיוא .עימאנארטסא עשיט
 ףיוא סע ןעפור ייז יו ,רעדָא ןעטייקגיסעמלעגערנוא עכלעזַא ןענופעג

 ןוא ,סונַארוא ןופ ןעגנוגעוועב יד ןיא ,ןענָאיצאברוטרעּפ ,ןושל רעייז
 -רעד עכַאזרוא יד זַא ,ןעבילבעג ייז ייב זיג סינעכערבּפָאק דס ַא ךָאנ
 -ַא 5 ֹפ ַא ד ַא נ ץענרע טרעדנַאװ ןוז רעד םורַא סאו ,ןייז זומ ןופ

 -וא םעד טפַארק-סגנוהיצוצ רהיא ךרוד ּפָארַא טרהיפ עכלעוו ,ט ע נ
 -ערענסױא-שיטַאמעטַאמ םעד ןופ טסייה סָאד ,ןעגיטכיר ןייז ןופ סונַאר
 .געוו ןעטנעכ

 יו ,ןענעכערוצסיוא ןעכוז לאז ןעמ זא ,ןעבילבעג םוראד זיא סע

 .טענַאלּפ אזַא ןעניפעג ךיז ןעק סע טייוו יו ןוא ןייז ןעק סע טיורג

 ןוא ,טײברַא ענרורַאמ ךיוא ןוא ערעווש רהעז ַא ןעוועג רעבָא זיא סָאד

 וצ ךיז ןעמהענ וצ טליופעג םינּפא ךיז ןעבאה ןעראסעפארּפ עטלא

 | .תונובשח עכלעזַא

 ייווצ ןופ ןערָאװעג טכַאמעג תונובשח ץיעיר ןענייז ,סלַאפנעדעי

 -טהירעב-טלעוו רעד .ןעטנעדוטס ע טושּפ ,רעקיטַאמעטאמ עגנוי ץנאג

 -ַא ר ַא םָאנַארטסַא רעסיורג ןוא רעקימעדַאקַא רעשזיוצנַארפ רעט
 רעזירַאּפ רעד ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו , ַא ג

 ץטימ רעקיטאמעטאמ ןעננוי ַא טרעטנומענפיוא טָאה ,עירָאטַאוװרעסנָא

 ןענעכערוצסיוא ןוא ,ןעק רע סָאװ ,ןענייצ וצ עי ר עוו ע ? ןעמָאנ

 -לעגערנוא עטקרעמעב יד ןופ דנורג םעד ףיוא טענַאלּפ עטכוזעג יד

 .סונַארוא ןופ ןעטייקניסעמ

 תונובשח ערעווש עזעיד וצ ןעמונענ ניסיילפ ךיז טאה עירעוו על
 ןיא טכַאמעג טנַאקעב רע טָאה 1846 טסונַא ןעט81 םעד ןוא ,1845 ןיא
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 טאטלווער םעד ןעטפאשנעסיוו ןופ עימעדאקא רעשיזיוצנארפ רעד

 -ַאלּפ עיינ יד .וו .ז .א טייוו ,רעווש ,סיורג יװ ,ןעגנונכער ענייז ןופ

 { ע כ ? ע ו ו ןיא ,טנייצעגנַא ךיוא טָאה ןוא ,ןייז ףרַאד עטענ

 ןעכוז טפרַאדעב ןַאד רהיא טָאה ןעמ ?ע מיה ןופ טקנופ

 .ןעּפָאקסעלעט ךרוד

 -ירשעג רע טָאה רהָאי ןעבלעז םעד ןופ רענמעטּפעס ןעט18 םעד

 תונובשח ענייז ןעגעוו ןעגנורעלקרע עניטיונ עלַא טימ ףעירב ַא ןעב !

 ןוא ,ןילרעב ןיא םָאנַארטסַא ןַא ,ע ? א נ .רד וצ גנוקעדטנע ןוא

 רעד ןופ ּפָאקסעלעט ןעסיורג םעד ןעלעטשוצנָא ןעטעבענ םהיא טָאה

 םוא ,לעמיה ןיא טרָא ןעטמיטשעב ַא ףיוא עירָאטאוװרעסבָא רענילרעב

 ס'עירעוו על טליפרע טאה עלַאנ ,רד .טענאלּפ עיינ יד ןעּפאטרעד וצ

 ט ע נא? פ עיינ ידןע ה עז ר ע ד עקַאט טָאה ןוא השקב
 ייּפ לע ןייז ט פ ר א ד ע ב סָאה יז ואװ ,ן ע ט ר ַא ד

 .|ו ב ש ח

 טכאמעג טָאה גנוקעדטנע עזעיד זא ,ןעגָאז וצ נירעביא זיא סע

 םעד ןעבעגעג טָאה ןוא טלעוו רעטריזיליוויצ רעצנַאג רעד ןיא םשור א

 ןערהעלדנורג יד ןענייז סע גיטכיר יוװ ,זייוועב ןעטסדנענַאלש ןעטסעב

 יו זַא ,ךָאד ךיז טהעטשרעפ סע .עימַאנַארטסַא רענרעדָאמ רעד ןופ

 עשיטַאמעטַאמ ךרוד ןעהיײצעפָארּפ טייוו ױזַא טנעקענ טָאה ןעמ דלַאב

 ַא ןופ עיציזַאּפ יד בלעווענ ןעשילמיה ן'פיוא ןעפערט ןוא ןעננונכער

 זַא ,ןפרעד ןעסילש טוומעג רענייא רעדעי טָאה ,טענַאלּפ רעיינ

 -רפ ט נע כ ע רע ג סיר א ןעֿבָאה ןעמַאנַארטסא סָאװ ס ע ? א

 ןוא סונַארוא ןופ ןעטכיוועג ,ןעטייקסיורנ ,ןעטייקטייוו יד ןעגעוו רעה

 ן{ 'פיוא ןע מי ט ש ,ןוז רעד ןופ ךיוא יו ,ןעטענַאלּפ ערעדנַא ןומ

 .ר ַא ַא ה

 ,ןוז רעד ןופ טייקטייוו ס ןוטּפענ ,לשמל ,ןענעכערוצסיוא םוא

 -טייוו סע'סונארוא רעהירפ ןעסיוו טזומעג ,ךילריטַאנ ,ךָאד ןעמ טָאה

 יד טימ ןעדנוברעפ ןעוועג רעדעיוו זיא סעזעיד ןוא ,ןוז רעד ןופ טייק

 -סיורג ערעייז טימ ךיוא יוװ ,ןעטענַאלּפ ענירעביא יד ןופ ןעטייקטייוו

 -עדנימ יד ןעוועגנ טלָאװ ץענרע רונ ןעוו ,וו .ז .א ,ןעטכיוועג ,ןעטייק

 -היפ טזומעג ךָאד סע טלָאװ ,ןעגנונכער עזעיד ןיא טייקשלאפ עטס

 רנעגריא טינ ןוא עירעוו על טינ ןוא ,ןעטאטלוזער עשלאפ וצ ןער
 ט ינ ? ַא מ ניי ק ןיוש טלָאװ רעקיטַאמעטַאמ רערעדנַא רעכלעוו
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 רערייא ןענופעג ריז טָאה טענַאלּפ עיינ יד ואו ,{ ע 8 ַא ר ט ע ג

 .ןעהעזעג רהיא טָאה ןעמ

 גירעגיינ טינ וליפא רע זיא ,ןיילא עירעוו על טננאלעבנא סאוו

 ,טענאלּפ רעד ףיוא ּפָאקסעלעט ַא ךרוד קוק ַא ןעגנַאלרעד וצ ןעוועג
 לימַאק .ןעגנונעכער עשיטַאמעטַאמ ךרוד טקעדטנע טָאה רע עכלעוו
 ,עימַאנַארטסַא רערעלוּפָאּפ ןייז ןיא טלהעצרעד ן ָא י ר ַא מ ַא ? פ

 רעד ןיא ץלא טפעיטרעפ ןעוועג ןעבעל ןעצנאנ ןייז זיא עירעוו על זא

 ןעּפאקסעלעט טימ טריסערעטניא טינ ראנג ךיז טאה ןוא קיטַאמעטַאמ
 .לעמיה ן'פיוא ןעגנוטכאבאעב ןוא

 רעהירפ רהַאי ַא טימ רהעפעגנוא זַא ,ךיוא זיא טנַאסערעטניא

 ס מ ַא ד ַא ןעמאנ ן טימ טנעדוטס רעשילגנע ןא טאה עירעוו על ראפ
 -ער עבלעז יד וצ ןעמוקעגנ זיא ןוא ןעננונעכער עבלעז יד טכאמעגכרוד

 -אמ וצ טנאקעב סאד טאטשנא ראנ ,טענאלּפ עיינ א חכמ ןעטאטלוז

 רעד ןופ רָאטקעריד םעד תונובשח ענייז טננַאלרעד רע טָאה ,ןעכ

 -יד רעזעיד יו ױזַא ןוא ,שטינירג ןיא עירָאטַאוװרעסבָא רעשילגנע

 -ולבעג סאד זיא ,םעד ןיא טריסערעטניארעפ טינ ראנ ךיז טאה רָאטקער
 "עג ףיקטנעפערעפ ןענייז ןעננונכער ס'עירעוו על זיב ,טנאקעבנוא ןעב

 .טלעוו יד טרעדורעגפיוא ןעבָאה ןוא ןערָאװ

 עשימַאנַארטסַא טל טנעכערענסיוא יונענ ןעמ טָאה רעהכַאנ

 -אוועג טניורקעג זיא עכלעוו ,טענאלּפ ס עירעוו על זא ,ןעננוטכַאבָאעב |

 -ַאס ןופ ךיוא) ןוטּפענ טָאג-םי ןעשימיור םעד ןופ ןעמָאנ ן'טימ ןער

 ַא ףיוא ןוז רעד םורַא טרעדנַאװ ,(החּפשמ עשיגָאלַאהטימ ס'נרוט

 טייקטייוו רעד ראפ רעסערנ לאמ 20 רהעפעננוא זיא עכלעוו ,טייקטייוו

 עשידרע 104 טרעיוד עזייר עזעיד זַא ןוא ,ןוז רעד וצ זיב דרע רעד ןופ

 .נעט 281 טימ ןערהאי

 ךיז ןעהערד וצ ל?ענוקדרע רעזנוא טמהענ סע סָאװ טייצ רעד ןיא

 זיירק ןיי א זיולב ןוטּפענ טכַאמ ,לָאמ 165 עּפאנק ןוז רעד םורא

 .ןוז רעד םורַא

 -ייוו רעזעיד ףיוא ןעסינעפעשעב עניד'לכש ךיז ןעניפענ סע ביוא

 ערעזנוא ןערעייז רהָאי ןייא ןיא ןעלהעצ וצ ייז ןעבָאה ,טענַאלּפ רעט

 -רָאד ןענייז נעט יד יו ױזַא רנ :נעט דנעזיוט 0

 ראפ ער עצ ריק ? אס ייוו צ ךילניישרהאוו טסכעה ןעט
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 ןופ טייצ רעד ןיא געט דנעזיוט 120 םורַא ךרוד ייז ןעבעל ,ערעזנוא

 .וז רעד םורַא עזיר ןיי א
 םורַא הערד ַא דיז ןעגנַאלרעד וצ ןוטּפענ םעד טמהענ סע גנַאל יו

 ןופ לייוו ,ןענעכערוצסיוא ןעננולעג טינ ךָאנ זיא סָאד ,סקַא ןייז

 ףיוא ןעקעלפ יד יונעג ןעמיטשעב וצ רעווש רָאנ סע זיא טייקטייוו ַאזַא

 ,ךעלטיּפַאק ענירָאפ יד ןופ ןיוש ךָאד ןעסייוו רימ .ךעלּפרעבָא ןייז

 ןרוטַאס ,רעטיּפוי ,סרַאמ ן'פיוא ןעקעלפ עסיוועג גידנעריּפשכַאנ זַא
 נעט יד ןעטרָאד ןענייז סע גנַאל יוװ ,סיוא ןעמ טניפעג ,סונַארוא ןוא
 זא ,טלעוו רעשימָאנָארטסַא רעד ןיא טנעכער ןעמ רונ .טכענ יד ןוא
 יו ,?ענש יוזא רהעפעגנוא סקַא ןייז םורא ךיז טגעוועב ןוטּפענ רעד
 ייוו צ סנעטסגינעוו טניימ סָאד ןוא ,סונַארוא רעדָא ןרוטַאס רעד
 םורַא ?ענוקדרע רעזנוא ןופ ןעגנוגעוועב יד רַאפ רע? ענש ל?ָאמ
 -עלעט ןיא ןעננורעסעבסיוא עיינ ףיוא ןעטרַאװ ףרַאד ןעמ .,סקַא ןייז
 טייהרעכיז רעשיטַאמעטַאמ טומ ןעניפעגסיוא ןענעק וצ םוא ,ןעּפָאקס
 .ןוטּפענ ןופ גנונעוועב עכילגעט יד

 ןעגנוטכַאבָאעב ךרוד טפעטשלעגטסעּפ ןיוש ןעמ טָאה עלייוורעד

 טלעגנירעגמורַא זיא ןוטּפענ טענַאלּפ יד זַא ,ןעּפַאקסַארטקעּפס טימ

 וצ טייקכילנהע ענידריווקרעמ א טָאה עכלעוו ,ערעפסַאמטַא ןַא טימ
 עכלעזא ךיז ןעניפעג ןעטרָאד ךיוא .סונַארוא ןופ ערעפסָאמטַא רעד
 רעד ףיוא טינ רָאנ|וע ריט סיז ק ע עכלעוו ,ןעזַאנ

 | .ררע

 -ךרע ןוא ןוטּפענ ,סונַארוא ןופ סיורג עגיסעמסינטלעהרעפ יד
 רעדָא םוילָאװו ןיא 40 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאפ זיא לעגוק
 ןייז רעבָא : דרע רעזנוא רַאפ רעסערג לאמ 99 ןוטּפענ זיא גנַאפמוא
 -רָאד ןעפָאטש יד .ס'דרע רעד ןופ ?עטירד ַא ןיולב זיא טםעטיסנעד
 -איד ןייז .סונארוא ןופ יוװ ערעטיש עכלעזַא רהעפעגנוא ןענייז ןעט
 רעד ןופ רעטעמַאיד ן'רַאפ רעסערג לָאמ 4 ןופ טנעהַאנ זיא רעטעמ
 | | / ,ררע
 -ַאלּפ עטסעטייוו גיפיולרַאפ עזעיד סָאװ ,ףיורעד גידנעטכַא םינ = }
 טייקרעווש יד רעבָא זיא ,ערעזנוא רַאפ רעסערג לעיפ ױזַא זיא םענ
 .,טנופ א רערעזנוא :ךילמענ ,דרע רעד ףיוא יו יוזא טעמכ ןעטרָאד
 זיולב ןעגעוו טעװ ,ןוטּפענ ן'םיוא ןעריטרַאּפסנַארט םהיא לָאז ןעמ ןעוו
 ,רהעמ טנופ דעלטרעדנוה 14 טימ
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 עכילרעדנואוו ס'עירעוו על? ךָאנ טַאנָאמ ַא רעבירַא טינ זיא סע
 5 ע סם א 9 םָאנַארטפַא רעשילננע רעד יװ ,ןוטּפענ ןופ גנוקעדטנע
 ךָאנ ןעמ טָאה עלייורעד .ה נב ? א ענ ייז טריּפשרעד טָאה
 ןעמַאנַארטסַא ?הָאוובַא ,ןוטּפענ ןופ רעטיילגעב רהעמ טקעדטנע טינ
 טָאה עכלעוו ,הנבל עזעיד .עגינייא טָאה רע זַא ,רעכיז טעמכ ןענייז

 ףיוא טרעדנַאװ ,ןעמַאנ ןעטנעקרענַא ןיימעגלַא ןַא ןעגַארקעג טינ ךָאנ
 זַא ,?ענש ױזַא ןוא ,ןוטּפענ ןופ רעטעמַאליק 856,000 ןוֿפ טייקטייוו ַא
 { םיוא ןעטאנאמ יד .ןעדנוטש 21 נעט 5 זיולב רהיא טרעיוד סָאד
 .ערעזנוא רַאפ ר ע צ ריק 5 ַא ס ףני פ ,ָאזלַא ,ןענייז ןוטּפענ

 ,(סקניל) סונַארוא ןופ סיורג עגוסעמסונטלעהרעפ וד---40 גנונכווצ
 .(סטכער) דרע ןוא (ןעטימ ןיא) ןוטּפענ

 טרעדנאוו יז סָאװ ,זיא הנבל רעזעיד ןופ עטסנידריווקרעמ סָאד
 תונבל יד רעסיוא ,ערעדנַא עלַא יו ןוא ערעזנוא יו ט ר ח ע ק ר ע פ

 עכילנהעוועגנוא יד ןיא ךילמענ ,טרּפ ןעזעיד ןיא ךיוא .סונַארוא ןופ
 יו ,תונבל ערעייז ןופ ןעגנוגעוועב עטרעלקרע טינ ךָאנ גיפיולרַאפ ןוא
 "וא ןענייז ,לעטיּפַאק ןענירָאפ ןיא ןערָאװעג ןעזיוועגנא זיא סָאד
 ,ךילנהע ןוטּפענ ןוא סונַאר

 -/ 5 ק 9 ַא מ 9 0 0 סיוא ןוז יד טהעז ,ןוטּפענ ןוֿפ גידנעקוק
 ןָא ,אזלא טניימ סָאד ,?עגוקדרע רעזנוא ןופ גידנעקוק יװ ,ר ע נ
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 ,זיירק ַא .רעלעקנוד ןוא רעטלעק ?ענַאיצרַאּפַארּפ ךיוא זיא ןעטרַאד

 -ַאיד םעד רַאפ ר ע נ ע ? ק ? ַא מס 8 0 ןיא רעטעמַאיד ןייז סָאװ

 ױזַא -- דרע רעד ףיוא ןעהעז רימ סָאװ ,זיירק-ןענוז םעד ןופ רעטעמ

 -ַארטעגרעבירַא ןעטלָאװ רימ ןעוו ,ןוז יד טכודענסיוא זנוא ךיז טלָאװ

 רהיא ןעטרָאד ךָאנ זיא ןענעווטסעד ןופ .ןוטּפענ ן'פיוא ןערָאװעג ןעג
 ןרעטש עסקיפ דנעזיוט 40 רעביא ןופ ץנַאלנ םעד רַאפ רעלעה ץנַאלג

 -רוטַאנ סע ןעבָאה ױזַא .טענַאלּפ רעזנוא ףיוא דיטינגַאמ רעטשרע ןופ

 .טנעבערעגסיוא רעשראפ

 ? םעטסיס-ןענוז רעזנוא ןופ טענַאלּפ עטצעל יד עקַאט ץוטּפענ ןיא

 ננוקערטנע ס'עירעוו על ךָאנ ךיילג טלעטשענ ןעמ טָאה ענַארפ עזעיד

 ערהיא טשרַָאפ ןעמ רעטייוו סָאװ ,רהעמ ץלַא רהיא טלעטש ןעמ ןוא
 טקנוּפ טינ טרישרַאמ יז זַא ,ןענופעגסיוא ךיוא טָאה ןעמ .ןעגנוגעוועב

 ןעגנוגעוועב ערהיא ןיא רָאפ ןעמוק סע זַא ,ןעגנונעכערסיוא יד ךָאנ

 -עב סע טָאה ןעמ יו ױזַא ,(ןעננורעטש) ןענַאיצַאברוטרעּפ עסיוועג
 רעד וצ טרהיפ סָאד ןוא ; םונַארוא ןופ גנונעוועב רעד ןיא טקרעמ

 סױרַא טפור סָאװ ,ט ענ ַאל פ ַא ך ָא נ טבעווש ץעגרע זַא ,גנוניימ

 .ט פ ַא ר קדס נ נו ח י צ װו צ רהיא ךרוד ןענַאיצַאברוטרעּפ עזעיד טָא

 יעמַא רעטסואוועב רעד ךיוא רעטנורַאד ,רעקיטַאמעטַאמ ענינייא

 -עו על טנלאפענכאנ ןעבָאה ,ג ני ר ע ק י 8 םָאנַארטסַא רענַאקיר

 .וו .ז .א רעווש ,סיורג יו ,טנעכערעגסיוא ןעבָאה ןוא לעיּפשייב ס'עיר

 ַא ראפ סָאװ ףיוא ןוא ןייז ףרַאד הנכש עשילמיה עטנַאקעבנוא יד

 לָאמ 48 ןעניפעג ךיז לָאז יז .ןוז רעד םורַא טרעדנַאװ יז טייקטייוו

 ךָאנ טָאה ןעֿמ רעבָא ,?ענוקדרע רעזנוא רַאפ ןוז רעד ןופ רעטייוו

 רהיא לָאז ןעמ ןַא ,ןעּפַאקסעלעט יד לעיפ ױזַא טרעסעבעגנסיוא טינ

 .ןעהעזרעד ןענעק

 -ַאלּפ ַא ךָאנ ןעניפענסיוא ךילסילש טעוו ןעמ זַא ,ןעפַאה רימָאל

 רעטנאקעב ןיוש רעד טימ ןענענונגעב ךיז רימָאל עלייוורעד רונ .טענ

 ןופ עילימַאפ-ךעטענַאלּפ רעטשרַאפעגסיױא רעגינעוו רעדָא רהעמ ןוא

 ערעדנַא ףיוא ןעקילב ערעזנוא ףרָאװ א ןעגנַאלרעד רימאל ןוא ןוז רעד
 ןעהעז טנעקעג ןעטייצ עֶלַא ןיא טָאה ןעמ עכלעוו ,רעּפרעק עשילמיה

 - נע 9 א  ןוא ן ע ט ע מ ַא ק :ךילמענ ,ןעגיוא עטעקַאנ טימ

 ..{רע טש עד
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 ,22 לעטיּפַאק

 סנעבױלגרעבַא ןוא ןעגנודליבנייא עדנענַא-קערש

 .ןעטעמָאק ןעגעוו

 -רעפ רעקלעפ עֶלַא ייב ןענייז סנעבױלגרעבַא עטסגיר'הנושמ יד
 -אוו ןופ ,טסואוועג טינ טָאה רענייק .ןעטעמַאק טימ ןערָאװעג ןעדנוב
 "מייהעג ערעייז רָאנ טינ .ןעדניוושרעפ ייז ןיהואוו ןוא ןעמוק ייז ןענ
 -לאטשעג עלַאפסינמייהעג ערעייז ךיוא ןרעדנאז ,ןעגנורעדנַאװ עלָאפסיג

 ןעכַאמ טזומעג ןעבָאה ,ןעקע עגנַאל רעייהעגנוא ערעייז ?עיצעּפס ,ןעט
 -יישרע ןייק זא ,ןעגָאז נעמ ןעמ .ןעמעלא ףיוא קורדנייא ןעטספעיט םעד
 קרַאטש ױזַא טינ טָאה ,המח יוקיל ַא טינ ןליפַא ,לעמיה ן'פיוא גנונ
 ,ןעשנעמ ןופ סעיזַאטנַאפ יד ןוא טפַארק-סגנודליבנייא יד טציירעגפיוא
 .ןעקע עגנַאל טימ ןעטעמאק ןופ ןעגנוצנעלגפיוא עכילצעלּפ יד יװ

 ןיא ןָאירַאמַאלפ טביירש ,גָאט ןעדעי ןעהעז רימ סָאװ ןעכַאז יד,
 ןעלָאהרעדעיװ עכלעוו ןעגנוניישרע יד ,עימַאנַארטסַא רערעלוּפָאּפ ןייז
 -עב ןייק ןעכַאמ ,ןעגיוא ערעזנוא רַאפ גיסעמלעגער רעדָא גידנעטש ריז
 -קרעמפיוא רעזנוא טינ ןעקעוורע ,זנוא ףיוא טינ קורדנייא ןרעדנאז!
 .טייקגיריגיינ רעזנוא רעדָא טײקמַאז

 רעטמהירעב ַא) ר ע ב מ א ? ַא' ד טקרעמעב טָאה ,ןעפַאזַאליפ
 ןופ ףָאזָאליפ רעדנעקנעדיירפ ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעשיזיוצנַארפ

 ייז ןעוו ,ןערעדנואוו וצ ךיז ןעכַאזרוא ןעבַאה ,(טרעדנוהרהָאי ןעט8

 / ײַאֿל סָאװ ןעשנעמ עטסָארּפ יד ךיוא רעבָא ,טלַאפ ןייטש ַא יו ןעהעז
 ןֵא רָאנ ןעביוה ייז ןעוו ,טניוטשרע ןערעוװ ,גנוניוטשרע ַאזַא ןופ ןעכ

 -כָאנ זומ ןעמ ,ףָאזָאליפ יא ןייז עקַאט זומ ןעמ ,אי ."ןעקנערוצכַאנ

 "םורַאװ, םעד חכמ גנוכוזרעטנוא ןַא וצ ךיז ןעמהענ וצ םוא ,ןעקנעד

 רעדָא גָאט ןעדעי טהעז ןעמ עכלעוו ,ןעגנוניישרע יד ןופ "ױזַא יו , ןוא

 -סגנורעדנואוועב יד .גיסעמלענער ןוא טפָא ךיז ןעלַאהרערעיוװ עכלעוו

 ייז טהעז ןעמ ןעוו ,טקרעמעבנוא ןעביילב ןעגנוניישרע עטסעהטרעוו
 -נייא יד בָא טכאווש טייהנהַאוועג יד ?ייוו ,טפָא
 גיט?7ינכיילג זנוא טכַאמ ןוא עקירד



 187 2 ץנארק ּפיליֿפ

 זַא ,ןָאירַאמַאלפ רעטייוו טביירש ,רעבָא סע זיא גידריווקרעמ
 -ילנהעוועננוא סָאד ,עעטעטרַאוורענוא סָאד

 עד ַארג ןעשנעמ ם'יי ב סיורַא טפור עכ

 רעד א דיירפ ןייק טינ ?לָאמ ןייק רעבָא ,קערש

 -ָאק ַא ןופ גנוניישרע עכילצעלּפ יד עקַאט טָאה םורָאד .ג נו נ פ ַא ה

 ,עמרָאפ עראברעדנָאז רהיא ,ןייש רעכיילב רהיא ,?עמיה ן'פיוא טעמ

 ןעמ .קערש ַא ןעטייצ עלַא ןיא ןוא רעקלעפ עֶלַא ייב ןעפורעגסיױרַא

 ,טבַאמ עכילקערש ַא ףיוא יו ,טעמַאק ַא ףיוא טקוקעג ךיוא םורַאד טָאה

 רעד ןופ גנונדרַא עכילנהעוועג יד ןערהעקוצרעביא טעשארטס סאוו

 ,נַאל טינ טרעיוד טעמָאק א ןופ גנוניישרע יד יוו ױזַא ןוא .טלעוו

  עכילקערש ערהיא זַא ,סנעביולג ןערָאװעג טיײרּפשרעפ ןענייז םורַאד

 רעטנעהָאנ ַא ןיא סנעטסנינעוו רעדָא דלַאב ןעהעשעג ןעזומ ןעגנוקריוו

 ,"טפנוקוצ

 ץנַאג א םָאנַארטסַא רעשיזיוצנַארפ רעטמסהירעב רעד זנוא טיג ַאד

 ןעמ סָאװ רַאפ ,גנורעלקרע עשיגַאלַא כיס 8 עגיטכיר
 סָאװ רַאפ ; ןעטעמַאק רַאפ ןעקָארשעג לַארעביא ןוא רעמיא ךיז טָאה
 ע ט כב ע 5 ש  גנוניישרע רעייז ייב טנַאזענסיױארָאפ ץלַא טָאה ןעמ

 ץלַא ייז ןיא טָאה ןעמ סָאװ רַאֿפ ; עטוג טינ לָאמנייק רעבָא ,ןעטייצ

 ןופ טינ לָאמ ןייק רעבָא ,תופנמ ןוא תומחלמ ןופ סנעכייצ ןעהעזעג

 .דרע רעד ףיוא קילג ןוא ןעדעירפ

 ױזַא ןיוש זיא ןעשנעמ םעד ןופ רוטַאנ יד ,גיטכיר זיא סע ,אי

 טקעוװרע עכילנהעוועגנוא סָאד ,עטעטראוורענוא סָאד ןזא ,ןעפַאשעג

 ןופ טינ רעבָא ,קע רש ןו פ ? הי פ ע נג א נידנעטש םהיא ןיא
 .גנונפַאה ןוא דיירפ

 -ַאה ןעשנעמ סָאװ ,ןרעדנואוו טינ רָאנ םורַאד דיז ןעפרַאד רימ
 דיוא יו ,ןעטעמַאק ףיוא ארומ ןוא טסגנַא טימ טקוקעג רעמיא ןעב
 -ערט עכלעוו ,חנבל רעד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ (ס'יוקיל) ןעסּפילקע ףיוא
 ץנַאג ןרעיוד ןוא (דנעגעג רעבלעזרעד ןוא רענייא ןיא) טפָא טינ ןעפ
 -רע ןעכוז ןעמונעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןעטייצ יד ןיא ןוא .טייצ גיצניוו
 ענייק טָאה ןעמ ןוא לעמיה ן'פיוא רערעדנַאװ עזעיד חכמ ןעגנורעלק
 -אנ רעייז חכמ סעטמיטשעב סעּפע ןעהעגרעד וצ טַאהעג טינ לעטימ
 -ריטַאנ ןעזעיד ןעטכַאלפעגנעמַאזוצ ןעמ טָאה ,ןעגנוגעוועב ןוא רוט
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 סעיזַאטנַאפ טימ ,ןעכַאז עכילריטַאננוא טימ קערש ןופ ?היפעג ןעכיל

 .סעקייב ןוא

 -אבב ןוא ןעגנודליבנייא עכלעזַא עכילטע ןעגנערב ַאד ןעלעוו רימ

 ילֵא ןיא ןערָאװעג ןעבעירשרעפ ןענייז ייז יו ,ןעטעמַאק ןעגעוו תושעמ
 : רעכיב עט

 טָאה עכלעוו ,טעמָאק עסיורג יד זַא ,טביולנעג ןעבָאה רעמיור יד

 רעכילטסירק רעד ןופ גנַאפנָא םעד רַאפ רהָאי ןעט43 ןיא ןעזיוועב ךיז

 ןעכַאטשרעד ןיא ראזעצ סוילוי ןעוו ,טייצ רעד םורַא ,גנונכערטייצ

 .רָאטַאטקיד ןעזעיד ןופ גנורעּפרעקרעפ ַא ןעוועג רָאנ זיא ,ןערָאװעג

 "עטיור  ַא זַא ,טלהעצרעד (ןהכח והיתתמ ןב ףסוי) סויווַאלפ סופעזָאי

 -ַאלעב רעכילקערש רעד ןופ טייצ רעד ןיא טנייצעג ךיז טָאה טעמַאק
 .םילשורי ןופ גנורעג

 "טולב יװ טיור , טניישעג טָאה עכלעוו ,רעבָא טעמָאק עבלעז יד

 םילשורי ןיא ןעדיא עטרעגַאלעב עכילקילגנוא יד ןופ ןעגיוא יד ןיא

 יד ןופ ןעניוא יד ןיא לעה ןעטכיולעג רָאג טָאה ,ינש תיב ןברוח רַאפ

 רעד ןענעו טעטכירעב סוינילּפ רעקירָאטסיה רעשימיור רעד .רעמיור

 ,קרַאטש ױזַא ןעווענ זיא ץנַאלנ רעסייוו רהיא , ; ױזַא טעמָאק רעגיזָאד

 ןעטרַאד טָאה ןעמ ;רהיא ףיוא ןעקוק טנעקעג םיוק טָאה ןעמ סָאד

 ..."עמרַאפ רעכילשנעמ ַא ןיא טָאנ ןופ טלַאטשעג יד ןעהעזעג

 -וצ טָאה ,ןָאירַאמַאלפ טביירש ,סוינָאטעוס רעקירָאטסיה רעד,
 םעד רעטנוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָארעג ןופ תוחיצר יד ןעבעירשעג

 -ָאק ַא ןופ גנוקריוו רעד וצ ,סוליבַאב גָאלָארטסַא םעד ןופ סולפנייא
 ןופ טיוט םעד טגידניקעגנָא טָאה טעמַאק א זַא ,טעטּפיוהעב רע .טעמ

 ,טלהעצרעד סויסַאק ןָאיד רעקירָאטסיה רעד .סוידוַאלק רַאזעצ םעד
 -ַאיסַאּפסַא ןופ טיוט םעד רַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעדנואוו עלעיפ זַא
 -עב ךיז טָאה עטעמָאק ַא :(עשרה סוטיט ןופ רעטָאפ םעד) סונ
 יד ןעו .,טנעפעעג ןיילַא ךיז טָאה סוטסונוא ןופ רבק רעד ,ןעזעיוו

 גידנעטכַא טינ סָאד ,| סונַאיסַאּפסַא ןעזיוועגנָא ןעבָאה םיריוטקָאד

 ךילנהעוועג יו ןעבעל ןייז רע טרהיפ ,טייהקנַארק עטסנרע ןייז ףיוא

 רע טָאה ,הכולמ רעד ןופ ןעטייהנענעלעגנא יד טימ ּפִא ךיז טיג ןוא

 -ךעד ."טייהרעגידנעהעטש ןעבראטש ףרַאד רָאזעצ ַא, ;טרעפטנעעג
 ןעגעוו ליטש ץנַאנ ךיז ןעשיווצ ןעדייר עננילפעה ענייז זא ,גידנערעה

 -ַאה רעזעיד, :רעטכעלעג ַא טימ ןעפורעגסיוא רע טָאה ,טעמַאק יד
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 גינעק םעד רהעמ טעשַארטס רע ; טינ ךימ טרעמיק ןרעטש רענידער
 טימ טקעדעב זיא ּפָאק ןייז ?ייוו ,(ןעסרעּפ עטלַא) ןעהטרַאּפ יד ןופ

 ."ךילּפ ַא בָאה ךיא ןוא רָאה

 -טנַא יד ןָא טנַאמרעד ,ןָאירַאמַאלּפ טקרעמעב ,טרָאװטנַא עזעיד,

 גינעק םוצ לָאבינַאה דלעה רענענַאהטרַאק ןעטמהירעב םעד ןופ טרָאװ

 ןיא ןעמהענ וצ ?ייהטנא טגָאזענּפָא ךיז טאה רעכלעוו ,ןעינוהטיב ןופ

  טייוועגניא יד ךָאנ ײרעגָאזרהַָאװ יד ?ייוו ,דנורג םעד ףיוא טכַאלש ַא

 וצ רעבעיל זיא ריד ,ױזַא, :עניטסנינ א ןעוועגנ טינ זיא תומתב ןופ
 -ענ ןעטלַא ןַא ןופ יו ,רעבעל ןענעסּפעש א ןופ הטאר םעד ןענלַאפ
 1 *? לַארענ

 רעזנוא ןיא ןוא ,עלייהטרוארָאפ ערהיאדיז טָאה םייצ עדעי ,אי
 ."עלייהטרוארָאפ עכילרעכעל עכלעזַא ךיוא רימ ןעבָאה םייצ

 -ימ ןיא ןעקרעמעב טנעקעג רונ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטעמַאק עלַא
 ענערעישרעפ טימ ןערָאװעג ןעטכַאלפעגנעמַאזוצ ןענייז ,רעטלַאלעט
 ןעוועג ךָאד ןענייז סָאד .סעקייב עשירַאנ ןוא סנעבױלגרעבַא עדליוו
 עטסכילביולגנוא יד .,אפַארייא ןיא ןעטייצ עשיטַאנַאפ ערעטסניפ יד
 ןעמ .,ןעביולג ןעטסעדנילב םעד טימ ןערעוו ןעמונעגנָא ןעגעלפ ןעכַאז
 גנוניילרעביא םוש ןהֶָא טָאה ןעמ עכלעוו ,סעקייב טלהעצרעד ץלַא טָאה
 זיא רעטלַאלעטימ ןופ עטכישעג יד .רעדנואוו ס'טָאנ רַאפ ןעמונעגנָא
 ערעזנוא ןיא סױרַא ןעפור עכלעוו ,תואלּפנו םיסנ עכלעזַא טימ לופ
 ןייז טנעקעג רָאג ןעבָאה ןעשנעמ ױזַא יו ,גנוניוטשרע רָאנ ןעטייצ
 ,רנילב ןוא םוד יוזא

 ,פעמיה ן'פיוא רערעדנַאװ עלאפסינמייהעג יד וצ טגנַאלעבנַא סָאװ
 -ַארשעג גידנעטש ,טקרעמעב ןיוש יו ,ןעבָאה עכלעוו ,ןעטעמָאק יד וצ
 -ערש עניד'חנושמ יד טימ רעכיב ןעליפנָא ןעמ ןעק ,ןעשנעמ יד ןעק
 -עג טנעכייצרעפ ןענייז עכלעוו ,תושעמ-אבב ןוא סנעביולנרעבַא ,ןעק
 עכילרעטלַאלעטימ יד ןופ םימיה ירבד ןוא ןעטפירש יד ןיא ןערָאוװ
 טעמָאק עדעי ןעמ טָאה רָאנ טינ .סרעביירש-עטכישעג ןוא םיחלג
 ןוא ענינעק ,ןעצנירּפ עסיוועג רַאפ טיוט ןופ ןעכייצ ַא סלַא טכַארטעב
 -לעזַא ט כ ַא ר טע ג סיו א טשּפ ךיוא טָאה ןעמ רָאנ ,ןעטסּפַאּפ
 א טכארטענפיוא ןעמ טָאה ,לעיּפשייב םוצ ,ױזַא .ןעגנוניישרע עכ
 םעד ןעגידניקוצנָא םוא ןעזיוועב טשרמולכ ךיז טָאה עכלעוו ,טעמַאק
 ,814 רחַאי ןיא ןעסיורג םעד ?רַאק ןופ טוט
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 עכלעוו ,טעמָאק ַא ױזַא טביירשעב סָאטעסינ רעקירָאטסיה רעד

 -רעפ ןענייז רענײטַאל יד יוװ םעדכַאנ, : 1189 ןיא ןעזיוועב ךיז טָאה

 -ייוונַא ןַא ןעהעזעג ןעמ טָאה ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןופ ןערָאװעג טגָאי
 -ענ טָאה סוקינַארדנא עכלעוו ,תוחיצר ןוא ןעכערברעפ יד ףיוא גנוז

 ןעוועג זיא יז ,לעמיה ןיא ןענעישרע זיא טעמַאק ַא .ןהענעב טלָאז
 "נַאנַאפ ךיז יז טָאה ָאד .גנַאלש רעטהערדעננעמַאזוצ א וצ ךילנהע

 םוצ ,יז טָאה ָאד ןוא טהערדעגפיונוצ ךיז יז טָאה ַאד ,ןעניוצעגנרעד

 {ע גיזע יר ַא ט נג ע פ ע ע ג ,רעהעזוצ יד ןופ קערש ןעטסערג

 ."טולב עכילשנעמ ךָאנ טשרודעג טלָאװ יז יו ױזַא ,? י ו מ

 -16 ןופ רָאטקָאד ןוא רעקימעכלַא רעטמהירעב ַא) סוסלעסַארַאּפ
 ּפָארַא סע ןעקיש םיכאלמ זַא ,טרעכיזרעפ טָאה (טרעדנוהרהַאי ןעמ

 רעד ,רעטסקעז רעד סנַאפלַא ..ןעשנעמ רַאפ גנונרַאװ ַא סלַא ןעטעמַאק

 ןעפַאלעגסױרַא זיא ,לָאנוטרַאּפ ןופ גינעק רענעגושמ רעגניטשרודטולב

 ןעזיוועב ךיז טָאה טעמַאק א ןעוו ,ץַאלַאּפ ןייז ןופ ןָאקלַאב א ףיוא

 ןוא ןעטליש וצ ןוא ןעפּפמישעב וצ ןעגנַאפעגנָא רהיא טָאה ,1004 ןיא

 .רעולָאװער ןייז טימ טעשַארטסענ רַאנַאז רהיא טָאה

 יארג ןענייז סנעבױלגרעבַא ןוא ןעטכישעג-רעדנואוו עטסרהעמ יד

 םעד טצעי טנַארט עכלעוו ,טעמַאק רעד וצ ןערָאוװעג ןעבעירשענוצ עד

 פייוו ,י ? ַא ה דנומדע םָאנַארטסַא ןעשילגנע ןעסיורג םעד ןוֿפ ןעמַאנ

 ערעזנוא רַאפ טניישרע יז זַא ,ןעזיוועב ןוא טנעכערעגסיוא טָאה רע
 .רהָאי 78 עֶלַא ןעניוא

 ָאק עזעיד ןעהעזעג ןעמ טָאה רהָאי דנעזיוט ייווצ עטצעל יד ןיא

 {עמ טָאה ןעננונכערסיוא עטמהירעב ס'ילאה זיב רעבָא ,לָאמ 24 טעמ

 ַא רַאפ ןעמונעגנא לָאמ סעדעי רהיא טאה ןעמ ןוא טסואווענ טינ סע

 עכילקערש ןופ ןעכייצ םעיינ ַא ראפ ןוא רערעדנַאו ןעשילמיה םעיינ

 | .דרע רעגנידניז רעזנוא ףיוא ןעטייצ

 יאול טנינעקעג ךיירקנַארפ ןיא טָאה 937 ןיא גנוניישע רהיא ייב

 םעד ןעגעוו טלהעצרעד טייצ רענעי ןופ רעקינַארכ ַא .רעטשרע רעד
 לעמיה ן'פיוא ךיז טָאה געטיחסּפ ענילייה יד ןופ ןעטימ ןיא , ; ױזַא

 רעיורט ףיוא גנוזייוונַא ןַא נידנעטש זיא עכלעוו ,טעמָאק ַא ןעזיוועב

 םאזקרעמפיוא רהעז זיא רעכלעוו ,נינעק רעד רָאנ יוװ .קילגנוא ןוא

 ניהור ןיוש רע טאה ,ןעהעזרעד רהיא טאה ,ןעגנוניישרע עכלעזַא ףיוא

 טיומ רעד ןוא ננורינער רעד ןיא ננורעדנע ןַא- .זעפאלש טנעקעג טינ
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 וצ רע טָאה ,"ןעכייצ ןעזעיד ךרוד טנידניקעגנָא טרעוו ץנירּפ א ןופ
 ,"טגָאזעג רימ

 ,ןעּפָאקסיב יד טימ םעד חכמיןעהטַארעב ךיז טָאה נינעק רעזעיד

 ,תוליפת רהעמ סָאװ ןענָאז זומ רע זַא ,טרעלקרע םהיא ןעבָאה עכלעוו
 .סעקשַאנָאמ ןוא ןעכַאנַאמ רַאפ סרעטסיולק ןעדנירג ןוא ןעכריק ןעיוב

 רעבָא ,םיחלנ עטיישענ יד ןופ הטָאר "ןעטונ , םעד טגלָאפעג טָאה רע

 .ןעברָאטשעג רע זיא םורַא רחהָאי יירד ןיא

 1511 1 אאד

= 
 רעד ףיוא 1006 ןיא טעמָאק ס'ולַאה ןופ גנולעטשרָאפ ַא---,41 גנונכיוצ

 םהעסטצ 'גמס8פוזש

 ןעוו טייצ רעד ןיא ,1006 ןיא ןעזיוועב ךיז טָאה טעמָאק ס'לַאה

 -ַָאה רערעבַארע םעד םַאיליו ןופ גנורהיפ רעד רעטנוא ןענַאמרָאנ יד
 -עירשעגוצ ןעבָאה ןענאמרָאנ יד .,דנַאלגנע ןיא ןעסירעגניירא ךיז ןעב

 טָאה ןינינעק יד ןוא ,טעמָאק רעזעיד וצ סגניטסַאה ייב נעיז רעייז ןעב

 ןופ גנורעדנואוועב יד ןוא טעמַאק עזעיד ןעלעטשרָאפ ךיוא ןעסייהעג

 זיא סָאװ ,גנַאל רעטעמ 70 ירטסעּפַאט ַא ףיוא ןענאהטרעטנוא ערהיא

 -סיוא עזעיד .נעיז ןעזעיד ןופ ןעקנעדנַא םוצ ןערָאװעג טהיינעגסיוא

 -נַארפ רעד ןופ םואעזומ ןיא ןעהעז םויה דע ןעמ ןעק דליב עטהענעג

 ,41 גנונכייצ רעד ףיוא יו ,יִעיַאב טדָאטש רעשיזיוצ
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 רהָאי יירד ,14956 ןיא ןעזיוועב ךיז טָאה עכלעוו ,טעמָאק יד רונ
 טָאה ,לָאּפַאניטנַאטסנָאק ןעמונעגנייא ןעבָאה ןעקרעט יד יו םעדכַאנ
 ןעמ .טלעוו עכילטסירק יד ןעקַארשעגנייא ערעדנַא עלַא ןופ רהעמ

 רעטנוא ןעלעוו רענַא'דמחמ יד זַא ,טרעטיצעג טּפיוהרעביא ןַאד טָאה

 ַאּפָארייא ץנַאנ ןעמהעננייא ןעקרעט עשירענירק יד ןופ גנוטייל רעד

 טָאה טלעוו רעכילטסירק רעד ןיא .םוהטנעטסירק סָאד ןעטכינרעפ ןוא

 יד ןופ תוחיצר יד ןענעוו ןעטכישענ עטסכילרעדיוש יד טלהעצרעד ןעמ

 -עב יד סָאװ ,טרעיודעב סרעדנַאזעב ןעבָאה ןעטסירק עֶלַא .,ןעקרעט

 / ןיא לָאּפָאניטנאטסנַאק ןיא עיפָאס רעגילייה רעד ןופ עכריק עטמהיר
 -ַא'רמחמ 'א ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװעגמוא ןעקרעט עכיירגעיז יד ןופ
 .לעּפמעט ןעשינ

 יד טנעכייצרעפ ןעבָאה טייצ רענעי ןופ רעביירש-עטכישעגנ יד

 ןיא טעמָאק ס'ילאה חכמ סנעבױלנרעבַא ןוא ןעגנודליבנייא ערליוו

 קע רהיא ;ייז ןעלהעצרעד ,ךילקערש ןוא סיורג ןעוועג זיא יז .6

 -יוועגסיוא ךיז יז טָאה ךיוא ,רילָאק םענעדלָאג ַא טימ טצנעלגעג טָאה

 ןעהעזעג רהיא ןיא ןעבָאה רענַאמלוסומ יד .םַאלפ רעסיורג ַא יװ ןעז

 ןַאגַאטַאי ַא ןופ ןעכייצ םעד ןעטסירק יד ןוא םלצ ַא ןופ ןעכייצ םעד
 -עגנָא סלַאפנעדעי סע ןעבָאה עלַא .(דרעווש רעשיקרעט רעמורק ַא)
 רעד סוטקילַאק טסּפאּפ רעד .ןרָאצ ןעכילטעג ןופ ןעכייצ ַא רַאפ ןעמונ

 -נַא, הליפת יד ןענַאז ןעטסירק עלַא ןעסייהעג םוראד טָאה רעטירד

 -סיוא ןוא הבושת ןָאהט וצ םוא ,הנוכ רעטספעיט רעד טימ "סולעג

 ןעקרעט יד ןוא ןענַארטּפָא ךיז לָאז טעמָאק יד זַא ,טָאג ייב ןעטעב

 וצ ייברעד טנַאסערעטניא זיא סע .ןערעוו טעטכינרעפ ךיילנוצ ןעלָאז

 ןעבילברעפ הליפת עטמהירעב עזעיד סע זיא ןַאד טייז זַא ,ןעקרעמעב
 -סיימ יד .עגילייה סרעדנַאזעב ַא סלַא רעקלעפ עשיליוטַאק עֶלַא ייב
 ןופ גנורּפשרוא ןעניטכיר םעד טינ רָאנ טצעי ןעסייוו ןעקילױטַאק עט

 ,רערעייז הליפת רעטסילכיורבענ רעזעיד

 זיולב טינ ןוא ,טעמָאק עזעיד זיא טסַאג רעטנַאסערעטניא רהעז ַא

 רשב עטסָארּפ ראפ ךיוא ןרעדנָאז ,ןעמַאנַארטסַא עטרתעלעג יד רַאפ

 רהיא טימ ןענייז ןעדנענעל ןוא סנעבױלנרעבַא ?עיפ ױזַא לייוו ,ס'םרו

 ?ייוו ןוא ןעטייצ עלַא ןיא ןוא רעדנעל עלַא ןיא ןערָאװעג ןעדנוברעפ
 סָאװ ןעטעמַאק ַאד וליפַא ןענייז סע .גיסעמלעגער ױזַא ךיז טגייצ יז
 רעטפע ?עיפ ?ענוקדרע רעזנוא םּורַא ל?עמיה םעד ףיוא ךיז ןעזייוועב
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 ןופ עטסעטמהירעב יד ךָאד ןיא יז רעבָא ;טעמַאק סילַאה רַאפ
 -געמ יד םָאנַארטסַא ןעסיורג ןעזעיד ןעבענעג סע טָאה יז ?ייוו ,ייז
 עכלעזַא ןופ ןעננוגעוועב יד ךילטפַאשנעסיוו ןערעלקרע וצ טייקכיל

 ..רערעדנַאו עשילמיה עלַאפסינמייהעג

 ןוא דניירפ א ןעווענ ךיוא זיא רעכלעוו ,ילַאה טָאה 1704 ןיא

 םעד ,ןַאטוינ קעזייא ינעשז ןעראברעדנואוו םעד ןופ רעטיײברַאטימ

 טאטלוזער םעד טכַאמענ טנַאקעב ,טפַארק-סגנוהיצנא ןופ רעקעדטנע

 ןעטעמאק ןענעוו ןעננונכערסיוא ןוא ןעננושראפ עדנעצנעלנ ענייז ןופ

 -בָאעב טָאה ןעמ סָאװ ,טעמאק ַא זַא ,טגָאזעגסיױארַאפ רע טָאה ןאד ןוא
 "ייוועב רעדעיוו ךיז טעוו ,1089 ןוא 1007 ,1981 ןערהַָאי יד ןיא טעטכַא

 ,1789 ןופ גנַאפנַא ןיא רעדָא 1708 ןופ עדנע וצ ןעז

 האובנ עכילטפַאשנעסיװ ַא טָאה ,ןָאירַאמַאלפ טביירש ,לָאמ ןייק ,

 .עזעיד יו ,ַאּפָארייא ץנַאנ ןיא טעטיזָאירוק יד יוזא טקעוװרע טינ

 -עגסיוארַאפ רעד ןיא ןעזיוועב עקַאט ךיז טאה טעמָאק עניזָאד יד ןוא

 יו ןעּפורנױרעטש יד ןעשיווצ טרעדנַאװעג טָאה יז ! טייצ רעטנָאז

 ןעט19 םעד !טנעכערענסיוא סיואר ַא פ סע טָאה ילאה

 יו ,ןעמ טפור ױזַא) עילעהירעּפ רהיא וצ ןעמוקעגוצ יז זיא 1759 ץרעמ

 " ט נ ע ה ע נ םעד ,ךעלטיּפַאק ערעהירפ ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ

 ,(ןוז רעד וצ טעמַאק א רעֶדַא טענַאלּפ ַא ןופ ט קנופ ןע ט ס
 ןעבָאה רימ , .גָאט ןעטנעכערענסיוא םעד רַאפ טַאנָאמ ןייא זיולב

 ףעטסהירעב ַא) דנַאלַאל ןעבעירשעג טָאה ,טעטכַאבָאעב עֶלַא רהיא

 ֿפעפייווצ ןייק רחעמ ןיוש ןעק סע סָאד אז ,(םָאנָארטסַא רעשזיוצנַארפ
 ךיז ןעהיירד עכלעוו ,ןעטענַאלּפ ךיוא ןענייז ןעטעמַאק זַא ,ןייז טינ

 יד ךָאנ טרעדנַאװעג טָאה עכלעוו ,טעמַאק עזעיד טָא ."ןוז רעד םורַא

 טלעוו עיינ א טנעפעענ טָאה ,ןעמַאנַארטסַא ןופ תואובנ עשיטַאמעטַאמ
 | ,"ןעטעמַאק רעביא טפַאשנעסיװ רעד ןיא

 עזיר גיטכיר יוװ ,טנייצענרעביא ךיז לָאמַא ךָאנ ןעמ טָאה 1910 ןיא

 רעד ןיא ןעזיוועב ךיז טָאה יז .םיוקמ טרעוו האובנ עכילטפַאשנעסיוװ

 -ענוצ ,ךילדנעטשרעפטסנלעז ,טאה ןוא טייצ רעטנידניקעננא סיוארָאפ

 -ענסיוא ןעמ טָאה ?לארעביא .טייקמַאזקרעמפיוא עטסערג יד ןעגיוצ

 ןעוועג ןענייז ןעשנעמ ןעסַאמ ןוא ,טסַאנ ןענעטלעז ןעזיד ףיוא טקוק

 ךיא .גָאטראפ ןהעז רהיא ןענעק וצ םוא ,טכַאנ א ןעכַאװ וצ גירעניינ
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 לזמ םעד טָאהעג בָאה ךיא .עגירעניינ עכלעזַא ןופ רענייא ןעוועג ןיב
 | .(* .קרָאי וינ ןיא לָאמ עכילטע רהיא ןעטכַארטעב וצ

 ןענייז ןעשנעמ עטעדליבעגנ וליפַא יו ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ

 ,זייוועב ןערַאבטיירטשעבנוא ןעזעיד ךרוד ןערָאװעג טניוטשרע ןַאד
 -ַאנ רעד ןופ עצעזעג עטמיטשעב טיול ןערעדנַאװ ןעטעמַאק ךיוא זַא
 ןיוש סייוו ןעמ זַא ,טנייה ןְליפַא סָאד ,טנעכערעב ןעמ ןעוו ,רומ
 ס'ןָאטוינ ןיא יו ,רערעדנַאװ עלַאפסינמייהעג עזעיד חכמ רהעמ לעיפ
 ךיז ןעקערש סָאװ ,ןעשנעמ ןענַאילימ ץלַא ךָאנ ךיז ןעניפעג ,ןעטייצ

 א ןיא סָאד זַא ןעביולנ סָאװ ,?עמיה ן'פיוא ןעננוניישרע עזיד ראפ
 .קעלש ײלרעלַא ןופ ןוא סערעלָאכ ןופ ,תומחלמ ןופ ןעכייצ

 עגיטולב ,, ,"ןעדרעווש עגידרעייפ , ןעגעוו ןעטכישעג-רעדנואוו יד
 ,"רעליימ עדנענערב טימ ןענַאגַארד , ,"ןעזיּפש עדנעמַאלּפ , ,"ןעציירק
 ,רעטלַאללעטימ ןופ ןעטפירש יד ןיא טניפעג ןעמ עכלעוו ,וו .ז .א
 ןליפַא .ןעטעמָאק ןוֿפ ןעגנוניישרע יד ףיוא ךילנהעוועג ךיז ןעהיצעב

 ןעקָארשעג לָאמַא ךיז ןעבָאה רעשרָאפ ןוא רעקנעד עטסנרע רהעז
 ַא ,ע ר א פ ז ַאו ר ב מ ַא .רערעדנַאװ עלאפסינמיײיהעג עזיד ראפ
 א ױזַא טביירשעב ,טרעדנוהרהַאי ןעט16 ןופ גרוריכ רעממהירעב
 ןעוועג ןיא טעמָאק עזיד , ; 1298 ןיא ןעזיוועב ךיז טָאה סָאװ ,טעמָאק
 ,ןומה םעד ייב קערש ַאזַא ןעפורעגסיױרַא טָאה יז ןוא ךילרעדיוש ױזַא
 -ייז ערעדנא ןוא קערש רעייז ןופ ןעברַאטשעג עקַאט ןענייז עכבנַאמ זַא
 רזויא ןוא ,ערעייהעגנוא ןַא ןעוועג זיא גנעל רהיא .ןערָאװעג קנַארק ןענ
 ןַא ןהעזענ ןעמ טאה ץיּפש רהיא ףיוא עגיטולב א ןעוועג זיא ברַאפ
 יו ױזַא ,דנאה רעד ןיא דרעווש ןעסיורג ַא טימ םרַא םענעגיובעגנייא
 -ייז דרעווש ןופ ץיּפש םעד ייב .ןעדיינש וצ ןעטסָאמרעפ דיז טלָאװ רע

 רעזיד ןופ ןעלהַארטש יד ןופ ןעטייז עדייב ייב .ןרעטש יירד ןעוועג ןענ

 ,ןעדרעווש ,סרעסעמ ,קעה ?הָאצ עסיורג ַא ןהעזעג ןעמ טָאה טעמָאק

 . עבכילקערש ?הָאצ עסיורג א ךיוא ייז ןעשיווצ ןוא ,טולב ןיא עטברַאפעג

 ."ךָאָאה עטלעטַאּפוצ ןוא דרעב טימ ןעטכיזעג

 רָאפ סָאװ ,ןָאירַאמַאלפ שינַאריא ייברעד טקרעמעב ,טגייצ סָאד

 -רעביא סלָאמאד ךיא בָאה עקירדנווא ןוא ןעגנוטכַאבָאעב ענומ (*
 גירעביא טינ רַאפ טלַאה ךיא ןעכלעוו ,לעקיטרַא-סגנוטויצ ַא ןיא ןעבעגעג
 / ,2 עגָאלויב העו ,ךוב ןעזיד ןופ עדנע וצ ןעקורדוצרעביא
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 סע ?יוװ יז ןעוו ,טָאה גנודליבנייא עכילשנעמ יד ןעניוא עדנעהעזטייוו

 .רָאנ

 ןעבָאה 1277 ןיא ןוא 1998 ןיא ןעטעמַאק ןופ ןעננוניישרע יד ייב

 רעד ןופ גנאנרעטנוא םעד ןיא טביולגעג טסעפ יוזא ןעשנעמ עלעיפ

 .סרעטסיילק ףיוא סנעגעמרעפ ערעייז טנַאזעגבָא ןעבָאה ייז זא ,טלעוו

 בורח ךיוא ךָאד ןעלעוו סרעטסיילק זַא ,ייברעד רָאנ גידנעכערעב טינ
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 רעד ןוא ןהעזעג טָאה רעביולגרעבא ןופ עיזַאטנַאפ וד סָאװ---,42 גנונכבווצ
 טלעוו יד זַא ןעקָארשעג ךיז ךיוא טָאה ןעמ ןעוו ,1528 ןופ טעמָאק

 .ןהעגרעטנוא טעוו
6 

 ,םיחלנ עגיטכרָאפ-סטָאנ יד .ןהעגרעטנוא טעוװ טלעוו יד תעשב ןערעוו
 ןעבָאה ,ןעגנודליבנייא עכלעזַא טציטשעג ךילריטַאנ ןעבָאה עכלעוו
 -ןיימעגלַא םעד ץַארט תושורי עזיד ןעמהענוצנָא טליופעג טינ רָאג דיז
 זַא ,טנעכערעג סיוועג ןעבָאה ייז .גנאנרעטנוא-טלעוו ןעטעטראוורע
 ייז סע טעװ ,טלעוו רעד ןופ ףוס ַאזַא וצ ןעמוק טינ סע טעװ רעמָאט
 ערעייז ןיא ןעביילב ןעלעוו סעקטנַאיַאמ יד ןעוו ,ןעדָאש טינ ראנג סיוועג
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 עשיליוטאק "עגילייה , יד טָאה רעמיהטכייר ערעייהעגנוא .דנעה ע רשכ

 -עגנייא ןוא סנעביולגרעבא עכלעזַא ךרוד ןעבילקעננעמאזוצ עכריק

 .ןעקערש עטעדליב

 -רהַאוו עסיורג ראפ ןעטלַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעגָאלָארטסַא יד
 ,גנוניישרע עשילמיה ןופ סרענעק עטסערג יד רַאֿפ ךיוא ןוא סרעגָאז

 ןוא ןעטעמָאק ראפ ןעקערש עכילריטאנ יד טרעסערגרעפ ךָאנ ןעבַאה

 טעמָאק עדעי .ןעטכישעג-רעדנואוו ענעדעישרעפ ייברעד טסַאפרעפ

 טפַארק עטעדליבעגנייא רעייז ןעזייוועב וצ םוא ,ןעצונסיוא ייז ןענעלפ

 בעד ןעדניברעפ וצ ןעכוז ייז ןענעלפ ךילנהעוועג .יירענאזרהאוו ןופ

 ןָארַאמַאלפ .ןעטעמַאק ןופ ןעגנוניישרע יד טיס עגינעק ןופ טיוט

 ןעבירשענוצ זיא טיוט רעייז סָאװ ,םיכלמ ןופ ?עטעצ ַא סיוא טנעכער

 ןָאעלַאּפַאנ ךיוא ךיז טניפענ ?עטעצ םעד ןיא -.ןעטעמַאק וצ ןערָאװעג

 טיוט ןייז טלעּפינקרעפ ןעבָאה ןעשנעמ עניביולנרעבַא ,רעטשרע רעד

 ,1821 ןופ טעמַאק רעד טימ

 ףוס ןערעטיב רהעז יא טּפַאכעג רעבָא ןעבָאה ןענַאלָארטסַא עכנַאמ

 יד ןהענרעד וצ םוא ,ןעטלַאהסיוא ייז ןעגעלפ עכלעוו ,רעשרעה יד ןופ

 ןעוועג רעווש זיא רעטלַאלעטימ ןיא .לַאזקיש רעייז חכמ תודופ

 ףַארג ַא רעדָא טשריפ ַא וליפַא ןרעדנַאז ,גינעק ַא רָאנ טינ ןעניפעג וצ

 ךיז ןענעכער עכלעוו ,ןעטסּפַאּפ יד .גָאלָארטסַא םענענייא ןַא ןהָא

 רעד ףיוא סוטסירק סוזעי ןופ רעטערטרעפלעטש יד ראפ םויה דע ךָאנ

 .ןעגָאלָארטסַא ערעייז טאהעג ךיוא ןעגעווטסעד ןופ ןעבָאה ,ררע

 טָאה רעכלעוו ,ןעטפלע םעד יאול נינעק ןעשיזיוצנארפ םעד ןופ

 -לעוו ןוא ןעטייקמאזיורנ ענייז טימ טנעכייצעגסיוא סרעדנַאזעב ריז

 -קנַארפ ןופ (רעמַאזיורג) ינזָארג ןַאהַאי םעד ראפ טנעכערעג טרעוו רעכ

 רעד .נָאלָארטסַא ןייז טימ השעמ עזעירוק אזא ןעמ טלהעצרעד ,דייר

 עסיוועג ַא זַא ,טגנַאזעגסיױארָאפ לָאמנייא טָאה גָאלָארטסַא רעגיזָאד

 -כיילנ ןעוועג טינ זיא גינעק רעד רעכלעוו וצ ,עמַאד עשיטַארקַאטסירַא

 -ענ עדַארנ טָאה רע .טלעוװו רענעי ףיוא ןעגָארטּפָא ךיז טעוװ ,גיטליג

 ױזַא זיא גינעק רעד רעבָא ,ןעברָאטשעג עקַאט זיא עמַאד יד ,ןעפָארט

 ףיוא ןעקישוצטימ ךיוא ןעסָאלשעב טָאה רע זַא ,ןערָאװעג סעכ ןיא

 ןעליופעב גינעק רעד טָאה דנעבא ןייא .רעגָאז-רהַאו םעד טלעוו רענעי

 ,ֿפאנניס ןעסיוועג ַא ןעבעג רָאנ ייז טעװ רע ןעוו סָאד ,עגנילפעה ענייז
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 ןוא קַאז ַא ןיא םהיא ןעקַאּפניירא ,גָאלָארטסַא םעד ןעּפַאכ ייז ןעלָאז

 .ענעס ךייט םעד ןיא ןעפרַאװניירא

 טערנעוועג ךיז ןוא גָאלָארטסא םעד ךיז וצ ןעפורעגוצ רע טָאה ןאד

 אזַא ראפ ךיז טסנעכער וד סָאװ ,וד, :רעטרעװ עזיד טימ םהיא וצ

 לַאזקיש םעד סיױארָאט םונ ױזַא טסייוו ןוא רענַאז-רחאוו ןעגיצנוק

 ריד טביילב טייצ לעיפ יװ ,לעטש ן'פיוא רָאנ רימ גָאז ,ןעשנעמ ןופ

 "? ןעבעל וצ ךָאנ

 ןעסַאלעג ןוא גיטולבטלַאק לעטש ן'פיוא ךיילג טָאה גָאלָארטסַא רעד

 -ניקעגנַא רימ ןעבָאה ןרעטש יד ,טעטסעיַאמ רעייא , :םרעפטנעעג
 רעייא ראפ רעהירפ געט יירד טימ טקנוּפ ןעברַאטש זומ ךיא זַא ,טגיד

 ,"טעטסעיַאמ

 סנעטייצעב גָאלַארטסַא רעטיישענ רעד ךיז טָאה ךילניישרהאוו

 ןיוש טָאה סלאפנעדעי רָאנ ,לַאפנייא ןעגיניזפרַאש אזַא טימ טנרַאזרעפ

 ,רחעמ ךָאנ .לַאנגיס ןעטמיטשעב םעד ןעבענ וצ טיהעגנ ךיז גינעק רעד

 לָאז נָאלַארטסא ןייז זַא ,טגרָאזעג לעיצעּפס םעדכָאנ טָאה גינעק רעד

 ,ןעבעל ןענעק רעגנעל סָאוו

 ךיז טָאה (הלכשה ,גנובעלפיוא) סנַאסענער ןופ טייצ יד ןעוו רָאנ

 ןעבָאה ןעטפאשנעסיוו יד ןוא עיפָאזָאליפ עשיכירג יד ןוא ,ןעגנאפעגנָא

 "נָא ךיוא ןעמ טָאה ,תוחומ יד ןיא ןעננירדניירא ןעמונעג רהעמ ץלא

 -עגנייא יד ןופ ןוא ןענַאלַארטסַא יד ןופ ןעכַאלוצסיוא ךיז ןעננאפענ

 .ןעטעמַאק ןעגעוו ןעקערש עטעדליב

 ַא ,יד נע ס ַא ג טָאה טרעדנוהרהאי ןעט17 ןופ גנַאפנָא ןיא

 ,טייצ ןייז ןופ ּפעק עטסעיירפ יד ןופ רענייא ,ףָאזַאליפ רעשיזיוצנַארפ

 ןיולב רעבָא ,ךילקערש עקַאט ןענייז ןעטעמָאק יד ,אי, ; טרעלקרע
 -סנעקערש ןיילא ןעפַאש רימ ,טייה מוד רעזנוא ךרוד

 רימ ןעביילק ,תורצ ע'תמא ןעבָאה רימ סָאװ גונעג טינ ךָאנ ןוא ,ןעכַאז

 ."עטכארטענסיוא ןעמַאזוצ ךיוא

 ןערעה רהעמ ץלא טזָאלעג ךיז ןעבָאה ןעמיטש עניטפנינרעפ עכלעזַא

 -םיֹוא ןיימענלא ןיא זיא טלעו יד רהעמ סָאו ,טייצ רעד טימ

 -עב עכילקריוו יד ןענעוו רעבָא .ןערָאװעג רעשיטירק ןוא רעטרהעלקעג

 זיב טסואווענ טינ רָאנ ץְלַא ךָאנ ןעמ טָאה ןעטעמַאק ןופ ןעגנוגעוו
 .ןעננונכער ענייז ןופ טַאטלוזער םעד טכַאמענ טנַאקעב טָאה ילַאה
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 טרהיפעג ראג טָאה 1910 ןיא טעמָאק ס'ילַאה ןופ גנוניישרע יד
 -נוא ןַאדוס ןעשיטּפיגע ןיא ןעגנוסיגרעפ-טולב ןוא דנַאטשפיוא ןַא וצ

 ןעטרָאד ןענַאמלוסומ עשיטַאנַאפ יד .טפַאשרעה ס'דנאלננע רעט

 .ןעמוקנָא רעד זַא ,"חאובנ, ַא טימ גנוניישרע רחיא ןעדנוברעפ ןעבָאה
 -ַָאק א ךרוד ןערעוו טעדניקעגנָא טעװ (חישמ ןימ ַא) ידהַאמ רעייז ןופ

 ו .טעמ

 .28 לעטיּפאק

 עכילטפאשנעסיוו ןוא ןעגנונעכערסיוא עטשרע יד
 .ןעגנוגעוועב-ןעטעמאק יד ןענעוו תואובנ

 -ייא ,דנַאלַאל םָאנַארטסַא רעשיזיוצנארפ רעטנַאמרעד-זעביױא רעד

 ַא רענייז ןיא טָאה ,טרעדנוהרהָאי ןעט18 ןיא עטסעטמהירעב יד ןופ רענ

 עסיוועג ןיא ביוא ,ענַארפ יד טרהירעב ךיוא ןעטעמַאק רעביא טפירש
 טנעהָאנ רהעז ןעמוקוצ ןעלָאז ןעטעמַאק סָאד ,ןייז ךילנעמ סע ןעק עלעפ

 ןענדָאמ-יינ א רָאנ וצ טרהיפעג טָאה סָאד .ל?ענוק-דרע רעזנוא וצ
 ,השעמ ַא טײרּפשרעּפ ךיז טָאה קלָאפ ןיא ,ןעטעמַאק ןעגעוו קערשי

 ןעכַאמ בורח טעוו סָאװ ,טעמַאק אזַא טגָאזעגסיױארָאפ רָאנ טָאה רע זַא
 קערש ןעסיורג ַא טגָאיענפיױרא ןיוש טָאה סָאד .,טלעוו עשידרע רעזנוא

 .ןעשנעמ עטערליבעג ףיוא וליפא ןרעדנָאז ,ןומה םעד ףיוא רָאנ טינ
 א זַא ,ןעגנאלק ערעניד'ארומ ץלַא ןעטיײרּפשרעפ ןעמונעג טָאה ןעמ

 נעוו רהיא ףיוא טנהַאנ ץנאג ןיוש ןיא טעמָאק עדנערהעקעביא-טלעוו

 .דרע ענידניז רעזנוא ןעטכינרעפ וצ

 '-עג ןַאד זיא סעיזאטנַאפ עדליוו עכלעזא ךרוד גנוקערשנייא יד

 םָאנַארטסא רעסיורג רעד סָאד ,ךילרהעפעג ןוא סיורנ יוזא ןערָאװ

 -עוװ קלָאפ םוצ גנורעלקרע ןַא ןעזָאלוצסױרַא גיטיונ ראפ ןענופעג טָאה

 טָאה רע ןעוו טשרע .ןעטעמַאק חכמ ןעטכיזנַא ןוא ןעגנוניימ ענייז ןעג

 סיוטשנעמַאזוצ ַאזַא ןופ טייוו ץנַאנ ךָאנ טלַאה סע זַא ,טרעכיזרעפ

 -עב םלוע רענעקַארשרעד רעד ךיז טָאה ,טעמָאק ַא טימ ררע רעד ןופ

 ,טגיהור
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 ןיא ןעלעיּפשייב עכילנהע ןעניפעג טנעקעג טכייל ןעטלָאװ רימ,

 קערש רעד .,ןַאירַאמַאלפ טביירש ,(רעט19 רעד) טרעדנוהרהָאי רעזנוא
 טיײרּפשרעפ עכלעוו ,טייהקנארק עשידָאירעּפ ןימ ַא זיא ןעטעמַאק ראפ

 סרעּפרעק עשילמיה עכלעזַא ןופ ננוניישרע יד ןעוו ,לָאמ סעדעי דיז

 -ךָאפ ךיוא רעבָא זיא ןעטייצ ערעזנוא זיא .טקױּפעגרעדנַאנַאפ טרעוו

 -ַאז וצ ַאז ,ןייז וצ טניישעג טָאה סָאװ ,קערש ואזא ןופ לַאֿפ ַא ןעמוקעג

 רעד ןופ גנוניישרע יד ַאד ןעניימ רימ ,טערנירגעב דילטפַאשנעסיװ ,ןעג

 ,"1859 ןיא טעמַָאקדַאלעיב

 "עג טָאה (רעקיטַאמעטַאמ רעשיזיוצנַארפ ַא) ָאזַאומַאד דנערהעוו

 ,ןעזייוועב ךיז ףראד עטעמָאק עזיד ןעוו ,טייצ רעד חכמ ןעגנונכער טכַאמה

 טעוו 1889 רעבָאטקָא ןעט79 ןופ טכַאנ רעד ןיא זא ,ןענופעג רע טָאה

 .ד רע רעד ןופ טיברָא יד ןעדיינשכרוד ןעזומ יז

 -נא ןופ ןערָאװעג טגיטעטשעב זיא עכלעוו ,האובנ עשיטַאמעטַאמ עזעיד

 -ענ טּפאכעגפיוא ךילריטַאנ זיא ,ןעטעטירָאטָא עכילטפאשנעסיוו ערעד

 עלא ןיא ןערָאװעג טכַאמענ טנַאקעב ױזַא ןוא ןעננוטייצ יד ןופ ןערָאװ

 .טלעוו רעזנוא ןופ ןעקע

 -עגנָא טָאה סָאד שער ַא ראפ סָאװ ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ

 !עקַאט ןיוש טמוק טלעוו רעד ןופ ףוס רעד !ררע סיוא, .,טכַאמ

 טעטכינרעפ ןוא טרעוװלוּפוצ ,טרעטעמשוצ טעװ לענוק-דרע רעזנוא

 ןעמ טָאה ױזַא "!טעמָאק א טימ םיוטשנעמאזוצ םעד ןיא ןערעוו

 טאה ןענַאטשעג ןוא ןעגנַאגעג זיא ןעמ ואוו .ןעטייז עלַא ןופ טרעהעג

 וצ טרישראמ סָאװ ,טעמָאק רעד חכמ טסגנַא טימ טדערעג ץלא ןעמ

 -לעוו רענידניז רעזנוא םכילע-םולש ןעדנעלסיירט רהעז א ןעגנַאלרעד

 -ָאה עטסניהטומ ןוא עטסניטולבטלאק יד וליפא .,דרע רעד ףיוא לעט

 / .ןעקערש וצ ןעננאפעגנָא ךיז ןעב

 רָאג ןעבָאה ןעגנוטייצ יד עכלעוו ,ענַארפ ַא ןעבילבעג רעבָא זיא סע

 ןיא עגַארפ עזעיד .ןעהעזענסיוארָאפ טינ וליפא ןוא טלעטשעג טינ

 -רֶא רחיא ןפ ט קנופ ןע כ עוו ן י א :ןעוװעג ךילמענ

 רעבָאטקַא ןעט99 ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעניפעג דרע יד ךיז טעוו טיב
 ןעזעיד ןעציירקרעבירַא טעוו טעמַאק עניזָאד יד תעשב ,רהָאו 38
 .ענארפ עזעיד טרעפטנערעפ טכייל טָאה קיטַאמעטאמ יד 4 עוו

 םעד טכילטנעפערעפ טָאה יִא ג ַא ר א םאנַארטסַא רעטמהירעב רעד
 םעד ןיא ןזַא ,טגייצעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנונכער יד ןופ טָאטלוזער



 טלעוו לעמיה יד 20

 ןעט29 ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעניפעג ךיז טעוו טעמַאק יד ואוו ,טקנוּפ

 רעד ןיא רעבמעווַאנ ןעט50 םעד ןייז טשרע דרע יד טעוװ ,רעבָאטקָא

 א ןופ .רע טע פש טַאנַָא מס א יוו ר ח ע מ אזְלַא ,הירפ

 ,ןייז טנעקעג טינ עדער ןייק רָאנ םורַאד ןיוש טָאה סיוטשנעמַאזוצ

 ןעליימ ןענַאילימ ררע יד טרעדנַאװ טַאנַאמ א ןופ טייצ רעד ןיא ?ייוו

 ,טיברַא רהיא ףיוא

 ןוא ,טריסנַאנַא סע טָאה ַאגַארַא יוװ ,ןעוועג עקַאט סע זיא ױזַא

 -נוא םעד ראפ ןעקַארשעג טסיזמוא לָאמַא ךָאנ ךיז ןעבָאה ןעשנעמ

 ,טלעוו רעד ןופ גנַאגרעט

 -ַאלפ טקרעמעב ,טייהנעגנַאגרעפ רעד ןופ עטכישעג יד רעבָא,
 ,טראװנעגעג רעד ןופ עטכישעג יד גידנעטש זיא ,שיפָאזָאליפ ןָאירַאמ

 ןיא ךָאד טביילב ,ןערָאװעג טרעלקענפיוא ןיוש זיא םלוע רעד ?הָאװבָא

 -נוא ןופ ץַאזבָא רעשביה ץנַאנ ַא טפַאשלעזעג רעד ןופ סינפעיט רעד

 -רעכעל ערעייז טימ סנעבױלגרעבַא עטסעדליוו יד ואוו ,טייחנעסיוו

 ןעדנעסַאּפ א ןעניפעג ןעטַאטלוזער עכילקערש ךיוא טפָא ןוא עכיל

 ,קערש רעטנעכערעבנוא רעד .,ןעסקַאװ וצ ןוא ןעצַארּפשוצסױא טרָא

 רעזעיד ןופ ןעטַאטלוזער יד ןופ רענייא זיא ,לכש ןהֶא קערש רעד

 -רשמ א ןיא קערש רעד זא ,טינ סע סייוו רעוו ןוא ,טייחנעסיוונוא

 ךיז ןענעק רעזעל ערעזנוא ןופ ?להָאצ עסיורג ַא ?רעבעגהטַאר רענעג

 סָאד ,עקייב א טיײרּפשרעפ טָאה רעלדניווש ַא יוװ ,ןענָאמרעד ךָאנ

 ,טעמַאק עסיורג א ןעזייוועב רעדעיוו ךיז טעוו 1857 ינוי ןעט13 םעד

 ןעכַאמ ױזַא ןוא דרע רעד טימ ןעפערטנעמאזוצ ךיז טעו עכלעוו

 יד ןיא רענהָאװנייא יד .טלעוו רענידניז רעזנוא ןופ ףוס ןעצרוק ַא

 , טרעהענפיוא טינ ןַאד ןעבָאה אפונ זירַאּפ ןיא ןליפַא ןוא ןעצניוװַארּפ

 ,"טעמַאק רעזעיד חכמ קערש טימ ןעדייר וצ
 -נָא ךיוא ןעמ טָאה טעמַאק א ךרוד דרע רעד ןופ גנוטכינרעפ יד

 טָאה ןעמ ,רהָאי 1972 טסוגיוא ןעט12 םעד רַאֿפ סיוארָאפ טגנַאזעג

 -פעו ,ןעטרהעלעג ןעסיוועג א ןופ טעטירָאטַא דעד ףיוא טציטשעג ךיז

 ףךיז טָאה םלוע רעסיורג א .ןופרעד טסואוועג טינ רָאנ טָאה רעכ

 זַא ,טייהרעכיז טימ ןעגָאז טנייה ןעק רע ןוא .ןעקַארשענ רעדעיוו

 ןופ עטסעטמהירעב יד ןהעז ןענעק רעדיוו טעוװ ןעמ ןעוו ,1989 ןיא

 -נוטייצ יד ןעוו ןוא ןעגיוא עטעקַאנ טימ ,טעמָאק ס יֵלַאה ,ןעטעמָאק עֶלַא
 ןיא יוו יוזא םעד ןענעוו ןערעטיימורט ןוא ןעקיוּפ סיוועג ןעלעוו ןעג
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 טינ רָאג ךיז ןעלעוו סע זַא ,ןעטּפױהעב טצעי ןעק רעוו -- 0

 ןוא ןיילַא ךיז ןעקערש ןעלעוו סָאװ ,ןעשנעמ עגיבױלגרעבַא ןעניפעג

 ןעגעוו רַאנָאז ןוא תומחלמ ,תופנמ ןעגעוו סעיזַאטנַאפ טימ םלוע םעד
 סָאװ ,טעמָאק עגירלושנוא ץנַאג עזעיד ךרוד טלעוװ רעד ןופ ףוס םעד

 עניבייא עבלעז יד טיול געוו ןעטמיטשעב ץנַאו ַא ףיוא ץלא טרעדנַאװ

 עֶלַא ןופ ןוא דרע רעזנוא ןופ ןעגנונעוועב יד ןעשרעהעב עכלעוו ,עצעזעג
 ?ןעטענַאלּפ ערעדנַא

 ךיז טָאה טסַאנ רעשילמיה רעזעיד ןעוו ,1910 ןופ גנילהירפ ןיא

 -ענסיוא קירוצ 200 רהָאי ַא טימ ןיוש טָאה ןעמ יו ,ןעזיוועב רעדעיוו
 -ַאנ עכלעזַא גינעוו טינ טיירפטשרעפ סלַאפנעדעי ןעמ טָאה ,טנעכער
 עטכַארבעגנעביױא יד טגיטעטשעב ךיוא ןעבָאה עכלעוו ,תושעמ עשיר
 -נעצנעלנ ןוא םָאנָארטסא ןעסיורג םעד ןופ גנוקרעמעב עשיפָאזָאליפ
 ,ןעטפַאשנעסיװ ערעזנוא עלַא ץַארט ,אי .ןַאירַאמַאלפ רעביירש ןעד
 ןליפַא ןעסַאמ עסיורג ןעבילבעג ךָאנ ןענייז ןעננורעלקפיוא ןוא תומכח

 -לעוו ,ןעשנעמ ןענַאילימ ןוא ןענַאילימ ,רעדנעל עטריזיליוויצ יד ןיא
 -ױלנרעבַא עטסמוד יד טימס ןערָאװעג ןעסקַאוװעגנעמַאזוצ ןענייז עכ

 וצ טגיינענ עדַארג ןענייז עכלעוו ,ןעטייצ עטסטלע יד ןופ סנעב
 ךָאנ ךיז ןעזַאל עכלעוו ,סעקייב עטסכילביולננוא יד ןיא ןע ביול ג}

 -ַאט ,סרענָאזרהַאװ ןופ רענהייצ יד ןעדייררעפ ןוא ּפָאק ַא ןעהערדרעפ
 -ַאּפעלעט ,ןענַאלַארטסַא ,ןעטסילַאוטיריּפס ,סרעלייה-רעדנואוו ,סרעט
 ,סענַאטַאלרַאש ערעדנַא ענעדעישרעפ ןוא ןעט

 .ןינע רעזנוא וצ ןערהעקמוא ךיז רימַאל רָאנ

 ,ףַאזַאליפ ַא טבעלענ טָאה קירוצ רהָאי 1800 רחעפעגנוא טימ
 ןעפַאזַאליפ ךס ַא רַאפ דנאטשרעפ ןערָאלק רחעמ טַאהעג טָאה רעכלעוו
 -קילננוא רעד ,ַא ק ע נ ע ס ןעװועג ןיא סָאד .םייצ רעזנוא ןופ
 יו .ַא ר ע נ ןַאריט ןעשימיור םענענושמ םעד ןופ רערהעל רעכיל
 יד ןופ ןעטפירש ענעבילברעפ יד ןופ ןעסיוו טצעי סע ןעק ןעמ טייוו
 זַא ,טגַאזעג טָאה סָאװ ,רעניצנייא רעד ןעוועג רע זיא ,ןעטייצ עטלַא

 ןופ יד ןיא גיס עמ ל ענ ע ר ךיז ןענעוועב ןעטעמַאק יד
 ןיא טימרעד .'ןענעװו ענע בירשעגרָא פ רוטַאנ ר ע ד
 ןוא סנעביױלגרעבַא עלַא ןענעג רָאנ טינ ןעטַארטעגסיױרא גיחטומ רע
 וד ןענעג ךיוא ןרעדנַאז ,רעקלעפ עלַא ןופ ןעגנודליבנייא עגיד'הנושמ
 - ַא ט ס י ר ַא ףָאזָאליפ ןעשיכירג ןעטסערג םעד ןופ ןעגנוטּפיוהעב



 יי טלעוו לעמיה יד : 2020

 ןופ ןעננופּפמַאדסיױא ךרוד ראנג ןעהעטשטנע ןעטעמָאק יד זַא , ע ט

 ,ררע רעד

 ןייז טימ טָאה רעכלעוו ,ַאקענעס ףָאזַאליּפ רעשימיור רעד רעבָא
 יּפַאק טינ ןענייז ןעטעמַאק יד ךיוא זַא ,ןעהעזעג דנַאטשרעּפ ןערָאלק

 -רָאװרעטנוא ןייז ךיוא ןעזומ רַאנ ,לעמיה ן'פיוא ןעננוניישרע ענזיר

 טאהעג טינ רָאנ סע טָאה ,רוטַאנ רעד ןופ עצעזעג עניבייא יד וצ ןעפ

 ןייק טייצ ןייז ןיא ןעמ טָאה רָאנ טינ .ןעזייוועב וצ טייקכילגעמ יד

 ןעוועג ךָאנ זיא ןעמ ןרעדנָאז ,ןעּפָאקסעלעט ןופ טאהענ טינ גנונהַא

 .ןעגנונכער עשיטַאמעטַאמ ןופ ןערהַאי עשרעדניק יד ןיא

 סָאד -- האובנב ,ןעגָאז וצ ָאז ,ןהעזענ טָאה :אקענעס סָאװ סָאד

 -רעדנוה רהָאי 16 טימ ןערָאװעג טלעטשענטסעפ ךילטפַאשנעסיװ זיא

 ןיא ניסעמלענער עקַאט ךיז ןעגעוועב ןעטעמַאק יד ,אי ,רעטעּפש עט

 ךילקריוו יד ךָאנ טשרע .ןעגעוו ענעבעירשעגרַאפ רוטאנ רעד ןופ יד
 לעיצעּפס וא {| ַא טו י נ ןופ ןעננוקעדטנע עדנערהעקרעביא-טלעוו

 טָאה י 5 ַא ה רעטיײברַאטימ ןוא דניירפ ןייז ןופ ןעננונכער יד ךָאנ

 .רעיפ ןיא ייווצ לָאמ ייווצ יו רָאלק ױזַא ןעזייוועב טנעקעג סָאד ןעמ

 ןופ עצעזענ יד טקעדטנע טָאה רעכלעוו ,ןַאטוינ רעלַאינעג רעד

  ערדָאהטעמ עסיוועג ַא ךיוא ןוא (טּפַארק-סגנוהיצוצ) ןַאיצַאטיװַארג

 ןעכוז וצ רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא ,ןענגנונכער עשיטַאמעטַאמ ןופ

 -ענעג םהיא טָאה וצרעד טייהנעגעלעג יד .ןעטעמאק יד ןופ ןענעוו יד
 ,רהָאי 1080 ןיא טצנַאלגעג טָאה עכלעוו טעמַאק עסיורג יד ןעב

 אזַא זַא ,ןעמוקענסיוא זיא ןָאיצַאטיװַארג ןופ עצעזעגנ יד ךָאנ

 רעגידכעלייק רעטמיטשעב א ןיא ןערישרַאמ ףרַאד רעּפרעק רעשילמיה

 -כערסיוא טריבורּפ רע טָאה ילַאה דניירפ ןייז טימ ןעמַאזוצ .עיניל
 זיא סָאד ןוא ,1080 ןופ טעמַאק רעד ןופ געוו םעד שיטַאמעטאמ ןענ
 -.ראפ סרעדנַאזעב ןַאד ךיז טָאה ילַאה .ןעגנולעג טנעכייצעגסיוא ייז
 ןוא רערעדנַאװ עשילמיה עלאפסינמייהעג עזעיד ןיא טריסערעטניא
  ןוא זעננוניישרע ערעייז ןענעוו ןעננונכער ןיא טפעיטרעפ ךיז טאה
 רעד וצ ןעמוקעג ךילסילש רע זיא ןעגנונכער ענייז ךרוד .ןעגנוגעוועב
 ןיא ןעטכַאבָאעב טנעקענ טָאה רע סָאװ ,טעמַאק יד זַא ,גנוגייצרעביא
 / ןעטעמָאק יד וצ ךילנהע ױזַא ןעגנוגעוועב ערהיא טיול זיא ,רהָאי 28
 סע סָאד ,1607 ןוא 1281 ןערהאי יד ןיא טכַארטעב טָאה ןעמ עכלעוו

 רעש י5 מיה רע נל עז רעד ןוא רענייא !ןייז זומ
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 -י ד ַא י ר ע פ ַא ךיז רַאפ טַאהענ ױזַא טָאה רע .ר ער עדנַאוו

 רעד ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןעהעז ןעק ןעמ עכלעוו ,טעמַאק ע ש

 עזעיד ףיוא ךיז נידנעציטש .רהָאי 79 רהעפעננוא ןיא לָאמ ןייא דרע

 רהעפעגננוא ןיא זא ,ןענַאזסיוארָאפ טנעקעג ןיוש רע טָאה ,גנוקעדטנע

 ןיא רעדַא 1799 ןופ עדנע וצ טסייה סָאד ,1089 ךָאנ םורַא רהָאי 9

 .ןעזייוועב רעדיוו טעמָאק עבלעז יד ךיז זומ ,1789 ןופ גנַאפנָא

 ןופ גנוניישרע עטסכענ יד חכמ ןעגנונכערסיוא ערעטייוו יד ןיא

 "עג םהיא ןעבָאה ,ןעמַאנ ןייז ןַאד טייז טגָארט עכלעוו ,טעמַאק רעד

 עשיזיוצנַארפ ַא ךיוא רעטנורַאד ,רעקיטַאמעטַאמ עכילטע ןעפלָאה

 טפרַאדעב ןעבָאה יז .טָאּפע?7 סנע ט ר ַא ח ןעמָאנ ן'טיס יורפ
 .גנוניישרע ס'טעמַאק רעד ןוֿפ טייצ יד ןענכערסיוא רעיונעג סָאװ

 יד לעיצעּפס טכַארטעבנַא ןיא ןעמהענ טפרַאדעב ייז ןעבָאה ייברעד
 ןוא ןרוטַאס ןעטענַאלּפ יד ןופ טפארק-סגנוהיצנַא רעד ןופ ןעננוקריוו

 ערעווש ,עטריצילּפמָאק רהעז ןעוועג ןענייז ןעגנונכער יד .רעטיּפוי

 זיב רענעכערסיוא יד טרעיודעג סע טָאה טַאנַאמ סקעז .,ענדורַאמ ןוא

 רהיא ןעכיירנרעד טעו טעמַאק ס'לאה זַא ,טמיטשעב ןעבָאה ייז

 ,רהָאי 1799 ןופ ל?ירּפא טָאנַאמ ןעטימ ןיא עילעהירעּפ

 ןעצנאג א ןיא ןעפָארטעג טינ ןליפא ןעבָאה רענכערסיוא עזעיד

 ןעזיוועב טעמַאק ס'ילַאה ןַאד ךיז טָאה טייקכילקריוו רעד ןיא .טַאנַאמ
 -עג רעבָא ; 1759 ץרעמ ןעט12 םעד דרע רעד ֹוצ ןעטסטנעהענ םֵא

 ןעלפייוצ טנעקעג טינ ןוא טלעפייווצעג טינ ןיוש ןעבָאה עטרהעל
 ,טקַאפ םעד ןופ טייקניט כיר רעד ןיא ענר ןייא וליפַא

 -נורעדנאו ע שי ד ַא י ר ע 9 טכַאמ טעמַאק עזעיד סנעטסנינעוו זַא

 -עג טונ וצ ןעבָאה עֶלַא ,רהָאי 75 רהעפעננוא ןופ ףיולרעפ ןיא ןענ

 ןוא עטרעטנַאלּפרעפ רהעז ןעוועג ןענייז ןעננונכער יד זַא ,טסואוו

 -חעפ ןערעסערג ַא טכאמעג וליפַא טלָאװ ןעמ ןעוו סָאד ַאז ,ערעווש

 -רענַא טפרַאדעב ךיוא ןעמ טלָאװ ,טייצ טאנַאמ ַא ןיא זיולב יו ,רעל

 טנייה .עצעזענרוטאנ עניבייא ךָאנ ךיז ןענעוועב ןעטעמַאק זא ,ןענעק

 -בער ערעוװש עכלעזַא ןעכַאמ רעיונעג ןוא רעטכייל ןיוש ןעמ ןעק
 .ןעגנונג

 םעד ןוֿפ טנעמאדנופ םעד טגיילעג טימרעד ילַאה טָאה סלַאפנעדעי
 .ןעטעמַאק ןענעוו עימַאנַארטסַא ןופ נייווצ

 -ע פ אד ןענייז סע זא ,ןעראוועג ןעזיוועב יוזא זיא סע טייז
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 רַאפ ןעניישרע עכלעוו ,עכלעזַא טסייה סָאד ,ןעטעמַָאק עש יד איר

 טניימ סע סָאװ ,ןעטיצ ע ט מ י ט ש ע ב ןיא ןעגיוא ערעזנוא
 יז זַא ןוא ןירַא טלעוו רעד ןיא םתס טינ ןרעדנַאװ ייז זא ,ךילריטַאנ

 -נעמ יד רַאפ ןעטייצ עכילקערש ןענידניקוצנָא םוא ,טינ ךיז ןענייצ

 - וו .ז ,א ןעסינרעטיצדרע ,תופנמ ,תומחלמ ,לשמל ,דרע רעד ףיוא ןעש

 - וו ע ג ך יוא ןענלאפ ייז זַא ראנ ,טדערעגנייא ךיז סע טָאה ןעמ יו

 -עוו עסיוועג ףיוא ייז ןעביירט עכלעוו יע צ עז עג רוט ַאנ ע ס

 ןַאד טייז -- ןעטענַאלּפ ערעדנא יד ןוא דרע רעזנוא יו טקנוּפ ,ןעג

 ןעזעיד ןיא ךיוא עטירשרָאפ עגיזיר טכַאמעג טפַאשנעסיוװ יד טָאה

 | .עימַאנַארטסַא רעד ןוֿפ גייווצ

 ןיא ןעגנוטכַאבָאעב ענעדעישרעפ ןופ טַָאטלוזער רעטשרע רעד

 -סיוא עשיטַאמעטַאמ ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ סעירָאטַאװרעסבָא עלַא
 עג זיא םיור-טלעוו ןיא ןעטעמַאק ןופ ןעגנונעוועב יד ןופ ןעגנונכער

 ןוז רעזנוא םורַא ךיז ןעהערד ייז ןופ עכילטע סנעטסנינעוו זַא ,ןעוו
 -נ ע 5 לעיפ ןיא ךיז ןעהיצ ןענעוו ערעייז רָאנ ,ןעטענַאלּפ יד יוװ ױזַא
 -ַאלּפ עטנאקעב יד ןופ עכלעוו דנענריא רַאפ ןע ספיל ע ערענ

 ןעגעו עשיטּפילע יד ןופ (* | ע ס ו ק ַא פ יד ןופ רענייא .,ןעטענ

 ןעמוקעגסיוא לָאמ ןייא םינ זנוא ויא ךעלטיּפַאק ערעהירפ יד ןיא (*
 עגיסעמלעגער טיג ןענייז ןעטענַאלּפ עלַא ןופ ןעטיברָא וד זַא ,ןעקרעמעב וצ
 סרעדנַאזעב ,ךעלטיּפַאק ערעטעּפש ןיא .ןעזוורק עשיטּפילע רונ ,ןעלקרוצ

 "עד ןעלעטשוצבָא ךיז ןעמוקסיוא זנוא טעװ ,לעגוקדרע ןוא ןוז יד ןעגעוו
 ןיא ןערעלקרע וצ גירעביא טינ רַאפ סלַאפנעדעי רימ ןעטלַאה ָאד ,ףיור

 ַא ןוא סּפילע ןַא .סוקָאפ ַא ןוא סּפילע ןַא סנווזַא זוא סָאד סָאװ ,ןעצרוק
 ו ' ו ו צ ,ןעגָאז ןעמ געמ ,טָאה רָאנ ,עיניל עגידכעלייק ענעס ָאלשע ג
 .ויירק רעדָא לעקריצ ןעכילנהעוועג ַא ןופ םענייא םעד טָאטשנָא סרעטנעצ
 -וצ ,לשמל ,לָאז ןעמ ןעו .ן ע ס ו ק ָא פ ; ןעסיוה סרעטנעצ ויווצ עזעיד
 יד ןעהערד ןוא טרָא ןעכַאלּפ ַא ףיוא לעקעלפ ַא וצ לעקירטש ַא ןעדנוב
 דניק ןיילק ַא יװ ,זיירק ַא ןעמוקעב ןעמ טעװ ,לעקעלפ םעד םורַא לעקורטש
 וי וו צ וצ לעקירטש ַא ןופ ןעקע יד ןעדניבוצ לָאז ןעמ רעבָא ןעוו .סע סייוו
 וז זַא ,לעקירטש עזעיד ןעהיצסיוא ןַאד ןוא ךעלעקעלפ ענעגָאלשעגנוורַא
 -ץעגָאלשעגנוורַא עדייב יד ןעשיווצ עיניל רעד טימ קע-יירד ַא ןעדליב לָאז
 רימָאל ,ןעלעטשניירַא קעיירד ןעזעיד ןופ ץיּפש םעד ןיא ןוא ,ךעלקעלפ ענ
 ענעגיוצעגנָא יד יוו טייוו יוזַא ןעהערד טימרעד ןוא ,טפיטשיילב ַא ,ןעגָאז
 רעד וצ ןוא דנַאה רעטכער רעד וצ ,ּפָארַא ןוא ףיורַא סע טזָאל לעקירטש
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 "ַאלּפ יד רַאפ יו טקנוּפ ,ן ו ז יד זיא ןעטעמָאק עשידָאירעּפ יד ןופ
 ױזַא רעבָא ךיז ןערעטייורע ןעטעמַאק יד ןופ עכנַאמ .ןעטענ
 ,קירוצ םוא טינ לָאמ ןייק ןיוש ךיז ןערהעק ייז זא ,ןוז רעד ןופ

 .24 לעטיּפַאק

 .םעטסיס-ןענוז רעזנוא ןופ ןעטעמָאק יד

 ,ןעלָאהרעדיװ לָאמַא ךָאנ רימ ןעלעוו ַאד ןוא -- ןעטענַאלּפ יד ןופ

 -נוד ןימ ַאזַא ןעהעטשרעפ ןעמ ףרַאד טענַאלּפ טרָאװ םעד רעטנוא זַא

 יד ךיז ןעדיישרעטנוא -- דרע רעזנוא יו רעּפרעק ןעשילמיה ןעלעק

 ןעטעמַאק יד (1 :םיטרּפ יירד עדנעגלַאפ ןיא לעיצעּפס ןעטעמַָאק

 ערעייז (2 :ןעקע עגנַאל טפָא ןעבָאה ןוא טפַאהלעבענ סיוא ןעהעז
 -עישרעפ ןיא ךיז ןעהיצ ייז (8 ;עגנַאל ןענייז ןעטיברַא עשיטּפילע

 | .ןֹוז רעד םורַא ןעגנוטכיר ענעד

 -כיר ערעדנַא ץנאג ןיא ןערעדנַאו ןעטעמַאק סָאו םעד בעילוצ

 ןַא רונ ,זיורק ַא טינ ןענכיוצסיוא טימרעד ןיוש ןעמ טעוװ ,דנַאה רעקניל

 | ,ס פ י ל ע
 ןענייז ,ןעגָאלשעגניירא ןענייז ךאלקעלפ ייוװצ וד ואוו ,ןעטקנוּפ יד

 זַא ,ךילדנעטשרעפטסבלעז זיא סע ,סּפילע םעד ןופ | ע ס ו ק ַא פ וד סע

 ענעגָאלשעגנירַא ייוצ יד ןעשיווצ עקערטש יד ןייז טעוו סע רעסערג סָאװ
 -ג נג ע ל ַא ץלַא ןיוז סּפילע רעד טעװ ,ןעסוקָאפ יד ןעשיווצ ָאזלַא ,ךעלקעלפ

 ןעשיווצ עקערטש וד ןייז לָאז סע רענעלק סָאװ ,טרחעקרעפ .ר ער ע כל

 ,זיירק ןעכילנהעוועג ַא וצ ןייז סּפילע רעד טעוו רעטנעהענ ץלַא ,ןעסוקָאפ וד

 עדייב עגייז סָאװ ,סּפילע ַאזַא ויא ויירק ַא סָאד ,ןעגָאז םורַאד געמ ןעמ

 רעטנעצ םעד ןיא :;ךילמענ ,טקנוּפ ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןעפערט ןעסוקָאפ
 טעוו ,ןעקירדוצ םהיא ןוא ףייר ַא ןעמהענ לָאז ןעמ ןעוו .ויירק םעד ןופ

 םהיא טעװ ןעמ רעקרַאטש סָאװ ,ןעסּפילע ערעבילגנעל ץלַא ןעמוקעב ןעמ
 ןיא (ןעקעטש ןעגידכעלייק ַא לשמל) רעדנוליצ ַא רעביא טדיינש .ןעקירד

 .סּפילע ןַא סעגערב יד ייב ןעדליב טימרעד רהיא טעװ ,ם ו ר ק ר ע ד
 ,סּפילע רעד ןייז טעוו רעכילגנעל ץלַא ,ןייז טעוו טינש רעד רעמירק סָאװ ןוא

 וד ןופ עגינייא ףיוא ןערָאװעג ןעזיוועג ןיוש זיא ,סיוא ןעהעז ןעסּפילע יוו
 ןערעו ןעזיוװועג טעװ סע ןוא (17 גנונכויצ לשמל) ןעגנונביוצ עגירָאפ

 .ךעלטיּפַאק עטסכענ יד ןוא ןעגנונכיוצ עגינווא ףיוא
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 .ןֶא ןעמ טמהענ ,םעטסיסדןענוז רעד ןופ ןעטענַאלּפ עלַא יוװ ,ןעננוט

 -ענַאלּפ יד יװ ג נו ר ּפש רוא רע דנַא ןא ךיוא ןעבָאה ייז זַא
 -לעוו ,סרעּפרעק עשילמיה עכלעזא ןענייז סָאד זַא ,טנעכער ןעמ .ןעט

 ןערעוו ןוא םיור-טלעוו ןעכילדנענוא םעד ןיא םורַא ךיז ןענַארט עכ

 ױזַא ןעמוק ייז ןעוו ,םעטסיס-ןענוז רעזנוא ןופ ל?ייהט ַא ןַאד רָאנ

 רעביא ייז טקַאה יז זַא ,ןוז רעד ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא טנעהַאנ

 - ' ק ר ע פ ןוא טפארקי-סגנוהיצוצ רהיא ךרוד גנעוו ןערעהירפ רעייז

 .טייז ַא ןָא ייז טעווער

 רענינעוו רעדָא רחעמ ַא ןופ ךילנהעוועג טהעטשעב טעמָאק ַא

 -פעבענ ערעטיש ַא טימ טלעגנירעגמורַא זיא סָאװ ,טקנוּפ ןעדנעצנעלג

 -ימָאנַארטסַא ן'טימ ןעפור רעטייוו סע ןעלעוו רימ -- עסַאמ עטפאה
 א ןיא ךיז טײרּפשוצ עכלעוו -- "ט ע ט י ז ַא לו ב ע נ, ןעמָאנ ןעש

 רעד .סענעּפעלשכָאנ ע ד נ ע ני י ש ַא סלַא גנוטכיר רעסיוועג

 יד ;טעמַאק רעד ןופ ? ע ד נ ר ע ק רעד טסייה טקנוּפ רעדנעצנעלג

 -ייש יד ןוא ,ר ַא ַא ה י ד טסייה טקנוּפ ןעזעיד םורַא טעטיזָאלובעגנ

 םעד . ק ע ןעמָאנ ןעכילנהעווענ םעד טנַארט סענעּפעלשכָאנ ערנענ

 .טעמַאק ןופ פ ַא ק :ךיוא ןעמ טפור םורַא רָאָאה יד טימ לעדנרעקי
 -רָאפ עלַא עזיד טינ ןעבָאה סָאװ ןעטעמַאק ָאד רעבָא ןענייז סע

 ערעדנַא .ןעקע עלעיפ ןופ טעטיילנעב ןערעוו עכנַאמ .ןעמַאזוצ ןעמ

 עכלעזַא םורַא ךיוא ןרעדנַאװ סע .קע ןַא ןהֶא ּפָאק ַא ןעבָאה רעדעיוו
 -ייז ייז ןַא ,ךיז טכוד סע סָאד ָאז ,טינ רָאָאה ןייק רָאג ןעבָאה סָאװ

 טָאה ןעמ זַא ,ןעפַארטעג ךיוא םוראד ןיוש טָאה סע .ןעטענַאלּפ ןענ
 "יא לעטיּפַאק םעד ןופ .ןעטענַאלּפ טימ ןעטעמָאק טשימעגנעמַאזוצ
 ,רעקערטנע רהיא זַא ,לשמל ,רימ ןעסייוו סונַארוא טענַאלּפ רעד רעב

 ןעפ .,טעמַאק ַא רָאנ זיא סָאד זַא ןעמונעגנָא טָאה ,לעשרעה םַאיליוװ

 -נעלג ןייק רַאנ ןעבָאה סָאװ ,ןעטעמָאק עכלעזַא ןעהעזעג ךיוא טָאה

 1744 ןיא .טעטיזָאלובענ ןופ ןעהעטשעב סָאװ ןוא טינ טקנוּפ ןעדנעצ

 ץכלעוו ןופ ,{ע קע ס ק עז טימ טעמָאק ַא טעטכַאבַאעב ןעמ טָאה
 .גנַאל רעייהעגנוא ןעוועג זיא רעדעי

 רעצרוק א ןופ ףיולרעפ ןיא רָאנ ןעטכארטעב ןעמ ןעק טעמָאק א

 ואוו ,לעמיה ןופ ל?ייהט ַאזַא ןיא טשרעוצ רחיא טכַארטעב ןעמ ,טייצ
 -כענ יד .געט עגירָאפ יד ןיא ןעהעזעג טינ רָאג סָאװטע ָאז טָאה ןעמ

 ןיא ךיז טפראוו סע רעבָא ,ןעהעז רעדיו רהיא ןעמ ןעק געט עטס
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 - טרעדנעעג טייוו רהעז טייצ רעצרוק רעזעיד ןיא טָאה יז זַא ,ןעניוא יד

 ועק ןעמ .לעמיה ן'פיוא ןרעטש עסקיפ יד ןעשיווצ עיציזַאּפ רחיא
 עכילטע רַאנָאז טפָא ,געט ל?הָאצ עסיוועג ַא ןענלָאפכָאנ ױזַא רהיא

 טרעה טפָא .ןעצנַאג ןיא רהיא ןעמ טרילרעפ םעדכָאנ רעבָא ,טַאנַאמ

 ךיז טרעטנעהענרעד יז ?ייוו ,רעבירעד רָאנ ןעהעז וצ ףיוא רהיא ןעמ

 טלַאהעב ןעלהַארטשדזענוז יד ןופ ןייש רעד סָאד ,ןוז רעד וצ ױזַא

 -רעפ ַאזַא ךָאנ טייצ עצרוק ַא .ןעקילב ערעזנוא ןופ ןעצנַאג ןיא רהיא

 ר ע ד נ ַא רעד וצ ןיוש רָאנ ,רעדיוו רחיא ןעמ טהעזרעד גנודניווש

 ךיז"עוועריקרעפ ןעזעיד ךָאנ טייצ עצרוק א ןוא ,ןוז רעד ןופ טיי !

 ועטעמַאק עכנַאמ .ןעצנַאג ןיא עקַאט יז טעדניוושרעפ ןוז רעד םורַא

 טנעהַאנ ץנאנ ןוא ,נָאט ןעטימ ןיא וליפַא ןעהעז טנעקענ ןעמ טָאה

 ,רהָאי 1889 רעבמעטּפעס ןעט17 םעד טעמָאק יד ?שמל יװ ,ןוז רעד ןופ

 -עוועב יד ןופ ןעגנוטסעמסיוא ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עיונעג ךרוד

 ןעמַאנַארטסַא ןוא רעקיטַאמעטַאמ עסיורג ןעבָאה ןעטעמַאק ןופ ןעננוג

 .ןעטענַאלּפ ןופ ןעטיברָא יד יוװ ױזַא ןעטיברַא ערעייז טנעכערעגנסיוא

 -עטַאמ ערעכעה יד ןענעק ןעמ ןומ ,ןעננונכער עכלעזַא ןעכַאמ וצ םוא

 לייוו ,טייקניטכיר רעייז ןעבענוצ זומ רענייא רעדעי רעבָא .קיטַאמ

 טינ העידי ןייק ראג ןענעמ ריס .טייקכילקריוו רעד טימ ןעמיטש ייז

 יוקיל ַא ,המח יוקיל ַא סיואראפ ןענָאז ןעמַאנַארטסַא ױזַא יו ,ןעבָאה

 -עּפ עסיוועג ןיא ןעטעמָאק ןוא ןעטענַאלּפ ןופ ןעגנוגעוועב יד ,הנבל

 ערעייז ןיא ןעלפייווצ טינ ךָאד ןענעק רימ רעבָא .וו .ז .א ,ןעדָאיר

 רַאברעדנואוו יוװ ,תואובנ ערעייז זא ןעהעז רימ ןעוו ,ןעננורהיפסיוא

 .םיוק מט ך יי? ט ק ני פ ןערעװ ,ןענייש טינ זנוא לָאז סָאד

 זנוא טבילנ, :ןזנוא וצ טינ רָאג ךָאד ןעגָאז רענעמ-סטפַאשנעסיװ

 ןוא רעכיב ערעייז ףיוא ןָא זיולב זנוא ןעזייוו ייז ."טרָאו ן'פיוא

 ןעננורהיפסיוא ערעזנוא טליוו רחיא ביוא , ; זנוא ןענָאז ןוא ןעננונכער

 ןעננונַאזסיױארָאפ ערעזנוא ןיא טלעפייווצ רהיא ביוא ,ןעביולג טינ

 ןייז רהיא טעו ,טפַאשנעסיװ רעזנוא ןיילא טרידוטש ןוא ?חומ טייז

 ךלוש יד טינ רעכיז זיא סע ."רימ יו םיאיבנ ןוא םימכח עכלעזַא

 ךס ַא ןומ ןעמ סָאװ ,רעקיטַאמעטַאמ ,רעקיזיפ ,ןעמַאנַארטסַא יד ןופ

 סָאװ ןוא ןעטפַאשנעסיװ:רוטַאנ יד ןערידוטש וצ ןעבענבָא טייצ

 ריפ ןעטייקגיהעפ עלעיצעּפס ןוא ּפָאק ןעטונ ַא ןעבָאה ךיוא ףרַאד ןעמ

 ,ןעגנושרָאפ ןוא ןעידוטש עשימָאנָארטסַא
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 ןהעטשרעפ ןעק ןעמ סָאװ ,םעד ןופ ןענרעל וצ ךס ַא טביילב סע רָאנ

 ןהעז ןעק ןעמ סָאו רעדָא רעשרַאפ-רוטאנ ןופ ןעגנוביירשעב יד ןופ

 ןענרעל סָאד טָא .ןעניוא עטעקַאנ טימ ןוליפַא ןוא ןעּפָאקסעלעט ךרוד
 | .ךעלטיּפַאק עזיד ןיא עקַאט רימ

 -עישרעפ ןיא םורַא דיז ןעגָארט ןעטעמאק זַא ,ָאזלַא ,ןעסייוו רימ

 ןיא סָאד .ןעטלַאטשעג ענערעישרעפ ךיוא ןעבָאה ןוא ןעגנוטכיר ענעד

 | .גינעוו ץנַאג רעבָא ךָאנ

 עדנעהעז-טייוו עכילטסניק טימ ןערָאװעג טנעפַאוװעב זיא ןעמ טייז

 ןוא טכארטעב ןיוש ןעמַאנַארטסַא ןעבָאה ,ןעּפָאקסעלעט טימ .,ןעניוא

 ןענייז .עטעמַָאק ענעדעישרעפ ד נ ע ז יו ט- ַא טעמכ טשרָאפעג

 -טלעוו רעד ןיא םורַא ןערעדנַאװ סָאװ ,ןעטעמָאק עלַא רעבָא עזיד

 טרָאװטנַא ענעדעישטנע יד זיא ,ןיינ .ןענערפ ךיז רימ ןענעמ ? םיור

 | ,טפאשנעסיוו רעד ןופ

 לעיפ יו, ?לעמיה ן'פיוא עקַאט ריז ןעניפענ ןעטעמַאק לעיפ יו
 -רהַאי ןעט17 ןיא טרָאװטנא ס'רעלּפעק ןעוועג ןיוש ןיא ,"םי ןיא שיפ

 ןעפראוו וצ גנַאפנָא םעד טכַאמעג טשרע טָאה ָאעלילאנ ןעוו ,טרעדנוה

 רַאנָאז ןיוש ןעמ געמ טנייה .ןעקילב עשיּפָאקסעלעט לעמיה ן'פיוא

 .םי ןיא דמאז יו זיא ןעטעמַאק ןופ ?הָאצ יד זא ,ןערעפטנע

 סרעּפרעק עשילמיה טעטכַאבָאעב טָאה ןעמ סָאװ ,רהָאי 200 יד ןיא

 -ַאק עוינ 890 ןענופעגסיוא ןעמַאנַארטסַא ןעבָאה ,ןעּפָאקסעלעט טימ

 זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע .עיינ ןעמ טהעזרעד רהַאי סעדעי .ןעטעמ

 טעמָאק ַא ןעקרעמעב ןעמ ןעק ןעּפַאקסעלעט עטסעב יד ךרוד ןליפַא

 געט-רעמוז ןיא .זנוא וצ ןעכיירנרעד ןעק ןייש רהיא ןעוו ,זַאד רונ

 ןעּפָאקסעלעט עכלעוו דנעגריא טימ ןעריּפשרעד טינ רָאנ ןעמ ןעק

 ןעמ ןעק טכענ עטנעקלָאװעב ןיא .טעמָאק ַא ןופ ןייש ןעסַאלב םעד
 רעסיוא .ןעגנוטכַאבָאעב עשימָאנַארטסַא ןעכַאמ טינ טּפיוהרעביא ךָאד

 ,לעמיה ןופ ןעטקנוּפ עֶלַא גידנעטש טינ ךָאד ןעמ טשרָאפ םעד
 טקרעמעב -- "ןעביירטרעביא טינ סיווענ םורָאד ןעלעוו רימ ,

 ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא זַא ,ןעגָאז ןעלעוו רימ ןעוו ,, -- ,ןָאירַאמאלפ

 עטצעל יד ןופ ףיולרעפ ןיא ןעזיוועב ךיז ןעבַאה ל?לעגוק-דרע רעזנוא
 .ןעטעמַָאק ד נע זיוט ניצ נא וו צ ןופ ךרע ןַא רהָאי 0

 ךיז ןעהיצעב ןעננונכער ערעזנוא .סעֶלַא טינ ךָאנ זיא סָאר רעבָא

 ,עיציזַאּפ ַאזַא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעטעמַאק עכלעזַא ףיוא רונ
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 טיײרּפשרעפ גיסעמכיילג ןענייז ייז ביוא .ןהעז ןענעק ייז ןעלָאז רימ זַא

 טינ זיא ,םעטסיסדןענוז רעד ןופ ןעטענַאלּפ עלַא ןעשיווצ םיור םעד ןיא

 גיצנ ַאוו צ ןיב טכיירגרעד ?הָאצ רעייז זַא ,ןענעכערוצסיוא רעווש

 ןעשיווצ םיור םעד ןיא זַא ,ךילניישרהַאו רעבָא יא סע .ןָאילימ

 -עג סראמ ןוא דרע יד ,סונעוו ,רוקרעמ ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעטיברַא יד

 ןיא ךיז וצ רהעמ וצ ייז טהיצ ןוז יד ?ייוו ,ןעטעמַאק רהעמ ךיז ןעניפ

 יד ןעשיווצ םיור םעד ןיא יוװ ,רהיא םֹורַא ןעזיירק ערעטנעהענ עזיד

 ."ןעטענַאלּפ ערעטייוו

 ןעמ סייוו ,ןעטעמַאק ןופ ?הָאצ יד ןייז טינ לָאז סע סיורג יו רונ

 ךיז ןעזייוועב עכלעוו ,עכלעזַא עגילדנהעצ רַאּפ א ןופ זיולב גיפיולראפ
 עכלעזַא ןופ עטסיימ יד .ןעדָאירעּפ עטנעכערעגסיוא-טמיטשעבנב ןיא

 ייז .,רהָאי 7 זיב 8 ןופ ךשמ א ןיא ןוז רעד םורא עזייר רעייז ןעכַאמ

 רעד סָאװ ,טעמַאק יד .רעקעדטנע ערעייז ןופ ןעמענ יד עלַא ןענַארט

 -ענ יד םינּפַא ןיא ,1819 ןיא טקעדטנע טָאה 4 ק נ ע םָאנַארטסַא

 יז .,גנוגעוועב רהיא ןיא עטסלענש יד רעדָא ןוז רעד וצ עטסטנעה

 א ןוא 8 רהעפעגניוא ןיא ןוז רעד םורַא טיברַא רהיא ףיוא טרעדנַאװ

 ,ןעטלַאטשעג ערהיא ןיא ךיוא ךיז טרעדנע יז ?ענש יו .רהָאי לעטירד
 טכַאמ געוו ןעטסגנעל םעד .48 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשענרָאפ זיא

 -טייוו רעבירַא טנייטש טיברָא רהיא .טעמַאק ס'ילאה ךרוד םינּפַא

 ,44 גנונכייצ רעד ףיוא יו ,טיברָא ס'ןוטּפענ טייוו

 ןעגנונעוועב יד ןוא ןענעוו יד ןוא ןעטייצ יד טרינימַאזקע ןעמ ןעוו

 ןענייז ןעגנוניישרע עשידָאירעּפ ערעייז סָאװ ,ןעטעמַאק ענינעי יד ןופ

 טניפעג ,ןערָאװעג טנעכערענסיוא ןוא טעטכַאבַאעב לָאמ עלעיפ ןיוש

 + .ןעּפורג ייר ד ןיא ןעלייהטוצ ייז ןעק ןעמ זַא ,ןעמ

 רעטסעטייוו רעייז סָאװ ,עכלעזַא ןערעהעג עּפורג רעטשרע רעד וצ

 ,ךעלטיּפאק עגירָאפ יד ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יוו) ןוז רעד ןופ טקנוּפ

 רהעפעגנוא זיא (ןָאילעפַא טקנוּפ אזַא עימָאנַארטפַא רעד ןיא ןעמ טפור

 רעד ןופ טייקטייוו עכילטינשכרוד יד יו גנַאל ױזַא לָאמ 6 זיב 4 ןופ
 | יי .ןוז רעד וצ זיב דרע

 ןָאילעפַא רעייז סָאװ ,עכלעזא ןערעהעג עּפורג רעטייווצ רעד וצ

 טייקטייוו עכילטינשכרוד יד יו גנַאל ױזַא לָאמ 10 רהעפעננוא זיא

 .ןוז רעד וצ זיב דרע רעד ןופ

 ןָאילעפַא רעייז סָאװ ,עכלעזַא ןערעהעג עּפורג רעטירד רעד וצ
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 עכילטינשכרוד יד יוװ ,גננַאל ױזַא לָאמ 80 זיב 99 ןופ רהעפעננוא זיא

 .ןוז רעד וצ זיב דרע רעד ןופ טייקטייוו

 עב

8; 6601 06 7: 0 

 ןוא רעבמעווָאנ ןיא טעמָאק ם'עקנע ןופ ןעטלַאטשעג וד---48 גנונכווצ

 .1871 רעבמעצעד
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 א ןייז טינ ןעק גנוריּפורג אזא

 ןופ ןעגנוגעוועב יד ןיא  .ענילעפוצ

 עלעפוצ ןענייז סרעּפרעק עשילמיה

 -לאפ ייז ,ךילנעמ טינ טּפיוחרעביא

 4 -יא עסיוועג ןענלאפ ןעזומ ןוא ןעג

 ןעופ סע .עצעזעג-רוטאנ עניב

 םוראוו ,ןעכאזרוא ןייז ךיוא ,ָאזלא

 -עמָאק עשאדָאירעּפ יד ןופ ענינייא

 ןוז רעד ןופ ךיז ןערעטייוורעד ןעט

 םוראו ,ערעדנא יד ראפ רהעמ

 טרעדנעוו ,?שמל ,טעמָאק םס ילאה
 9 רהעפעגנוא ןוז רעד ןופ קעווא

 .טעמאק ס'עקנע יוװ טייוו יוזא ?אמ

 -- סונארוא ןופ עטיפרא-ק-- סע ןענעק ןעכאזרוא עכלעוו

 ,ןעניפענוצסיוא ייז םוא ?ןייז רעבא

 ,טנייצעננָא ןעמַאנַארטסַא .ןעבָאה

 ןופ ןעטייקטייוו ענעדעישרעפ יד זא

 עטשראפעגנסיוא יד ןומ ןעּפורג 3 יד

 "וצ ןעלאפ ןעטעמַאק עשידָאירעּפ

 יד ןופ ןעטייקטייוו יד טימ ןעמאז

 ןוופ ןעטענאלּפ ע ר ע ס ע ר ג

 -רֶא יד טָא .םעטסיסדןענוז רעזנוא

 * טימ זייא ר ע ט י פ ו י ןופ טיב

 רעד ןופ רעטייוו לָאמ 85 זיב 9

 .דרע רעד ןופ טיברַא רעד ראפ ןוז

 טימ זיא ןרו ט ַא ס ןופ טיברַא יד

 רעד ןופ רעטייוו לאמ 101 זיב 9
 .דרע רעד ןופ טיברָא רעד ראפ ןוז

 זיא ןו ט ּפ ע נ ןופ טיברא יד

 רעד ןופ רעטייוו 80,9 זיב 90,8 טימ

 .ררע רעד ןופ טיברַא רעד ראפ ןוז

 -כַארטעב רעזעל רעד ָאד לָאז

 ,44 גנונכייצ יד ןעט

 ,ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעטיברָא יד רעביא טציירק טעמָאק ס'ילַאה יוו---.44 ,כווצ

 .// ןאילימ 8200
 וטעטאליק
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 -ָאק ס'ילַאה ןופ טיברָא יד רָאפ טלעטש סּפילע רעכילננעל רער

 עמורק יד .רהָאי 75 רהעפעננוא ןופ ףיולרעפ ןיא ןוז רעד םורַא טעמ
 ןעלייהט רָאפ ןעלעטש סּפילע ןעזיד רעביא ןעדיינש סָאװ סעיניל

 -ַאס ,רעטיּפוי ;:;ןעטענַאלּפ 4 יד ןופ ןעטיברא עשיטּפילע יד ןופ

 -ייז ןופ גנונדרא רעד יא ןוט ּפענ ןא סונארוא ,ןרוט

 -ִא מ רעניי מס ע ג א רעד זיא עכלעוו ,ןוז רעד ןופ טייקטייוו ערע

 רימ יוװ ,ןעטעמַאק ןוא ןעטענַאלּפ ערעדנַא עלַא ןופ ןוא עזיד ןופ ס ו ק
 רעבלעז רעד ףיוא ,ןעסּפילע ערענעלק ייווצ יד .ןיוש סע ןעפסייוו

 םורַא ,(ןעלקריצ ןענייז סָאד זַא ,ךיז טכוד קליב ןעטשרע ןופ) 44 גנונכייצ
 .ם ר ַא מ ןופ ןוא דרע רעזנוא ןופ ןעטיברָא יד רָאפ ןעלעטש ןוז רעד

 ןעטסערג םעד ןופ דליב ַא ננונכייצ רעכאפנייא רעזיד ףיוא ןעבָאה רימ

 -טסָא עבילטפאשנעסיוו יד טייוו יו ,םעטסיסדזענוז רעזנוא ןופ ?ייהט

 | ,טמיטשעב סע טָאה עימָאנָאר

 ןופ ןעגנוגעוועב יד ןופ ג נו ט כ י ר יד ןָא ןעגייצ סרעזייוו יד
 ףיוא עלעקייק יד .ןוז רעד םורַא טעמָאק ס'ילַאה ןופ ןוא ןעטענאלּפ יד

 -ע נ רהיא טנעכייצעב ןע ט נו א טעמָאק ס'ילַאה ןופ סּפילע םעד

 עלעקייק יד .עילעהירעּפ רעדָא ןוז רעד וצ טקנופ ןע ט ס ט נע ה
 -י יו ו רהיא זיא ,ןעטנוא עלעקייק רעד רעביאנעגעג טקנוּפ ,ןעביוא
 -גנאל רהיא ןיא עי ? ע פ ַא יד רעדָא טקנוּפ רע טסעט
 .ןוז רעד טורַא גנוגעוועב רעגיטייצ

 -ַאה ןוטּפענ ןוא סונַארוא ,ןרוטַאס ,רעטיּפוי ןופ ןעטיברָא יד ,ןונ
 -ָאק עשידָאירעּפ יד ןופ ןעּפורנ יירד יד טימ תוכייש עסיוועג ַא ןעב
 .לעטיּפַאק ןעטסקענ םעד ןיא ןערעוו טרעלקרע טעוװ סָאד יװ ,ןעטעמ

 .28 לעטיּפאק

 .ןעטעמָאק ערעדנא ןוא עשירָאירעּפ
 -ָאירעּפ ערעייז ןעכאמ ןעטעמַאק עכנַאמ ןעלָאז רעבָא סָאװ רַאפ

 רעייז ןופ טייצ רעד ןיא) טייז ןייא ןיא ןוז רעד םורא ןעזייר עשיד

 רעד ןיא) טייז רעדנַא רעד ןיא רעטיּפוי םעד םורַא ןוא (עילעהירעּפ

 ןעטעמַאק ערעדנַא ןעלָאז סָאװ ראפ ןוא ? (עילעפַא רעייז ןופ טייצ
 ןופ טייצ רעד ןיא ןוז רעד םורַא ןעזייר עשידָאירעּפ ערעייז ןעכַאמ
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 יז ןעוו ,ןוטּפענ רעדָא סונַארוא ,ןרוטַאס םורָא ןוא עילעהירעּפ רעייז

 ?(סעילעפַאערעיײז ןופטייצ ןיא) ןעטקנוּפ עטסעטייוו ערעייז ןעכיירגרעד
 ףיוא ןעבינ ןעמַאנַארטסַא סָאװ טרָאװטנַא יד ןחעטשרעפ וצ םוא

 ,49 גנונכייצ יר ןעטכַארטעב רימַאל ,ןעגארפ עטכייל טינ רָאנ עזיד
 -עּפ עבילטע ןופ ןעטיברַא יד טלעטשעגראֿפ ןענייז סע רעכלעוו ףיוא
 -נ ע 5 ק יד טָאה טעמָאק ס'עקנע זַא ,ןעהעז רימ .ןעטעמָאק עשידָאיר
 רעד םורַא סעיציזָאּפ ערעייז זא ,ךיוא ןעהעז ריס .טיברא ע ט ס

 -כיר ענע דעיש ר ע פ ןיא ןענייז סוקָאפ רעניײמענלַא רעייז סלַא ןוז

 -עפא יד זַא ,רעטייוו ןעהעז ריס .םיור-טלעוו םעד ןא ןעננוט

 ס'רעטיּפוי ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןענייז ייז ןופ עכילטע ןופ סעיל

 ,ךאלעטניּפ טימ טנעכייצרעפ זיא עכלעוו ,טיברַא

 ערעייז סָאװ ,ןעטעמָאק עשידָאירעּפ עגיניוא ןופ ןעטיברָא--,49 גנונכייצ
 ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןענייז ןוז רעד ןופ ןעטקנוּפ עטסעטייוו

 ,טיברָא ס'רעטיּפוו

 ,ךאפנייא ץנַאו 4 טפַאשַרַאבכַאנ אזַא ןופ ןעסילש רימ ןעלַאז סָאװ
 ןערָאװעע ן ע נג נ א ם ע ג ןענָאז וצ ַאז ,ןענייז ןעטעמַאק עזיר זַא
 ףיוש סע ןעסייוו רימ יו ,זיא רעטיּפוי טענַאלּפ יד .געוו רעייז ףיוא
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 לָאמ 1979 ךָאד זיא םוילָאוװ רהיא ,םעטסיסדןענוז רעזנוא ןיא עטסערג יד

 זומ רעּפרעק רעשילמיה רעסיורנ ַאזא סלַא ,דרע רעזנוא ראפ רעסערג

 ,אזלא ,זומ ןעמ .טפַארק סגנוהיצוצ עסיורנ ַא ןעציזעב ךיוא ךָאד יז

 יד ןופ ענינעי יד טּפעלשרעּפ טָאה טענַאלּפ עגיזיר עזיד זַא ,ןעמהעננַא

 -ענוצ םיור-טלעוו םעד ןיא נעוװ רעייז ףיוא ןענייז עכלעוו ,ןעטעמַאק

 -ענ טָאה טפַארק-סננהיצוצ רהיא זַא ,רהיא וצ טנעהַאנ ױזַא ןעמוק

 .ןעצענערג עסיוועג ןיא ייז ןעמַאצנייא ןוא ייז ףיוא ןעקריוו טנעק

 ןעמַאנַארטסַא עטרהעלענ יד ןעמוקעג עקַאט ןענייז סולש ַאזַא וצ |

 רעשימָאנָארטסַא רעד ןיא ןעננונכער ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עלעיפ ךָאנ

 ךיז ןעזייוועב סָאװ ,ןעטעמַאק עלַא זַא ,ןעמונעגנָא זיא טפַאשנעסיוװ

 ערעײז יא ןע ר ָאווע נג ןע ט ליֵא ה ר ע פ  ןענייז ,שידָאירעּפ

 ףיוא ןעמוקעגוצ ןענייז ייז עכלעוו וצ ,ןעטענַאלּפ יד ךרוד ןעגנורעדנאוו

 | .טייקטייוו עסיוועג א

 סָאד זַא ,ךילמענ זיא ןעטעמַאק ןענעוו ןעמַאנַארטסַא ןופ הרעשח יד

  ןוא ,ןערעלקרע רעטעּפש סע ןעלעוו רימ יו ,זַאנ ןופ ןעסַאמ ןענייז

 ענעדעישרעפ ןיא םיור-טלעוו םעד ןיא םורַא ךיז ןענַארט ןעסַאמ עזיד זַא

 זיא הרעשה יד .ןעטייקלענש עסיורג רהעז עסיוועג טימ ןעגנוטכיר

 -ענ נג יי ב י י א ױזַא ךיז ןעטלָאװ ןעסַאמ-טעמָאק עזיד זא ,רעטייוו

 -רוא רעבלעז רעד ןיא ץלַא ,םיור-טלעוו ןעכילדנענוא םעד ןיא ןענַארט

 ,ןעפַארטעג טינ לָאמ ןייק רָאג טלָאװ סע ןעוו ,גנוטכיר רעכילגנורּפש

 םעד ןיא יו ױזַא .טענַאלּפ ַא רעדָא ןוז ַא ןעהילפייבראפ ןעלָאז ייז זַא

 עגידנענייש ןענייז עכלעוו ,ןרעטש ןעדרַאילימ ךיז ןעניפעג םיור-טלעוו
 ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יוװ ,ןוז רעזנוא יו סרעּפרעק עשילמיה עניזיר

 לָאמַא ןומ סע זַא ,ךָאד ךיז סע טהעטשרעפ ,ךעלטיּפַאק ערעהירפ

 ןרעטש ַא געוו ן'פיוא ןעפערטנַא לָאז טעמַאק ַא ןעוו ,טייצ יד ןעמוק
 זַא ,ךיא ךיז טהעטשרעפ סע .רעּפרעק ןעשילמיה רעדנַא ןַא רעדָא

 טייז ןוז רעזנוא ןוא טעמָאק א ןעשיווצ ןעריסַאּפ טנעקענ טָאה לאפ ַאזַא

 -טלעוו םעד ןיא ןערעדנַאװ ייז ןערהאי ןענַאילימ לעיפ יו טסייוו רעוו
 | .םיור

 טעמָאק יד ןיוש טָאה ןַאד ,טריסַאּפ לָאמנייא טָאה סָאד ביוא ןוא

 ר ע ד נ ַא ןַא ןעמהעננָא ,געוו ןענידרעהירפ רהיא ןערעדנע טזומענ

 ףיוא ךָאד זומ ןוז רעד ןופ טּפַארק-סגנהיצוצ יד לייו ,גנודנעוו

 ףיוא ןענַארט ךיז טעוו טעמאק יד ןעוו טייצ רעד ןיא .ןעקריוו רהיא
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 ןוז יד טעוו ,טייקלענש רערעייהעגנוא רהיא טימ נעוװו ןעטלא רהיא

 .געו רהיא ןעווערי ק ר ע פ ױזַא ןוא ךיז וצ ןעהיצ ץלא רהיא

 ןעק ןעמ סָאװ ,עבלעז סָאד רהעפעננוא ןעמוקרַאפ ייברעד זומ סע

 ןערעווש א ןענַאז רימָאֿל ,אשמ ַא ןעּפעלש ןעלָאז ןעשנעמ ייווצ זעוו ,ןהעז
 יד .ןעננטכיר ייוו צ ןיא ,קירטש א טימ ןעדנובענמורא ,ןייטש

 -עלש רהיא ןעלָאז ןעשנעמ עדייב ןעוו יו טינ ןעהיצ ןַאד דיז טעוו אשמ

 וע שיווצ ןעניל טעוװ סָאװ ,געוו ַא ףיוא רָאנ ,גנוטכיר ןייא ןיא ןעּפ

 ם ע ד ןעשיווצ טסייה סָאד ,ןעננוטכיר ס'ןעדייב

 עקינַאכעמ ןיא) קירטש ןעקע ענעניוצעגנַא עדייב ופ ? ע ק ניוו

 -נעמ ייווצ ןעוו ןוא .("עטפערק ןופ םַארנָאלעלַארַאּפ , סע ןעמ טפור
 טימ ןעגנוטכיר עטצעזעגנענעקטנַא ןיא אשמ יד ןעּפעלש ןעלָאז ןעש

 ןופ ןערהיר טינ רָאנ אשמ יד ךיז טעװ ,טפַאק ר ע כיי? ג ַא

 .ףילדנעטשרעפטסנבלעז זיא סָאד .,טרָא

 ןעק עכלעוו ,טפַארק רהיא טימ ךיז טגָארט טעמַאק ַא ןעוו ,ָאזלַא
 -עב ר היא ןֹופ טיי ק ל ע נ ש יד ךרוד ןערעוו ןעטסַאמעג

 טימ ךיז וצ רהיא טּפעלש ןוז יד ןוא ,גנוטכיר ןייא יא גנונ עוו

 טעמָאק עזיד זומ ,גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא טפַארק-סגנוהיצוצ רהיא

 עזיד ןופ ןעננוטכיר יד ן עשיוו צ געוװ יא ףיוא ןענעוועב ןיוש דיז

 | .עטפערק ייווצ

 ,לאפ ַאזַא ןיא ןעמהעננָא טעמַאק א רעבָא טעוװ געוו ַא ראפ סאו

 רעדָא ןוז רעד וצ טנעהַאנ ןעננוגעוועב ערהיא ןיא ןעמוק טעוװ יז ןעוו

 6 ?רעּפרעק ןעשילמיה ןעסיורג ןעכלעוו דנעגריא ֹוצ
 זַא ,סייוו רעד ,עקינַאכעמ ןוא עקיזיפ טנערעלעג טָאה סע רעוו

 עטמיטשעב ףוא ןעווע רי ק ר ע פ ןַאד ןעזומ ךיז טעוו טעמַאק יד

 סָאװ ,סעינל עמורק ייר ד יד ןופ ענייא ףיוא :; ךילמענ ,ןענעוו

 ַא 7 ַא ב ַא ר ַא פ ,ס 9 י ? ע ןעמענ יד עירטעמָאעג ןיא ןעגָארט

 .א ? ַא ב ר ע ּפ י ה ןוא

 ,46 גנונכייצ יד טנייצ ,סיוא ןעהעז סעיניל עמורק עזיד ױזַא יו

 ןענעק סעיניל עמורק עזיד ןענעוו ןעטייהלעצנייא עשיטַאמעטַאמ ןיא

 יד זַא ,ןעקרעמעב רַאנ ןעלעוו ריס .ןעזָאלנײרַא טינ ַאד ךיז רימ

 /רעפיה ןוא ַאלָאבַארַאּפ :ךילמענ ,סעיניל עמורק ע נ ע פ ַא ייווצ

 -ע נג ייווצ יד טימ תוכייש ןעשיטַאמעטַאמ ןעסיורג ַא ןעבָאה ,אלָאב

 ,ןעסּפילע ןוא ןעזיירק : ךילמענ ,סעיניל עמורק ע נג ע ס ַא ?ש
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 ןעוו ,ןעמ טמוקעב סעיניל עמורק ןעטרָאס עטמיטשעב רעיפ עזיד
 ּפָאק ַא יו רהעפעגנוא רוניפ ַא/ ס ו נ ָא ק ַא רעביא טדיינש ןעמ
 עזיד ןופ עדעי .ןעגנוט כיר עט מי טש ע ב 4 ןיא (רעקוצ
 יֹזַא ןוא ,עצעזענ עשירטעמַאעג עטמיטשעב טָאה סעיניל עמורק
 -יברַא ןיא ךיז ןענעוועב ןעטעמָאק ןוא ןעטענַאלּפ עטנַאקעב עֶלַא יו

 סָאד) ,סַאלָאברעּפיה ןוא סַאלָאבַארַאּפ ,ןעסּפילע ןעדליב עכלעוו ,ןעט
 ,(ןעננוגעוועב ערעייז ופ זע טיי ק? עכנ ש י ד ןוֿפ בָא טגנעה
 עשימַאנַארטסַא עטמיטשעב ןעכַאמ רנורנ םעד ףיוא ןיוש ןעמ ןעק

 .ןעגנונכערסיוא

 רעד ןיא סוקָאפ ןעכילטפַאשניימעג ַא טימ סעיניל עמורק 8---,46 גנונכויצ
 עילעה'רעּפ ןייא טימ ןוא ("ז, בַאטשכוב טימ טנעכויצעב) ןוז

 ,(םקניל "ּפ ,, בַאטשבוב ן'טימ טנעכיוצעב)

 סָאד ,ןעננוטכַאבָאעב עיונעג ךָאנ םוא ןעניפעגנ ןעמַאנַארטסַא ןעוו

 -ענכרוד רעּפרעק רעשילמיה רעסיוועג ַא טָאה טייצ רעסיוועג ַא ןיא

 ,בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא עקערטש עמורק עסיוועג ַא טרעדנַאװ

 ט ר ַא ס א ראפ סָאװ ,ןעמיטשעב וצ דנַאטש ןיא ןיוש ייז ןענייז |

 ַאלָאברעּפיה ַא רעדָא ַאלָאבַארַאּפ ַא ,סּפילע ןַא ,עיניל עמור ק
 רעווש ױזַא טינ רָאג ןיא סָאד .ןעננונעוועב ענייז ןיא ךרוד טכַאמ רע
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 "ןטש וצרעד רַאנ ףרַאד ןעמ .ןעניימ סע ןעק ןעמ יו ,ןענעכערוצסיוא

 י ,קיטאמעטַאמ ערעכעה יד ןעריד
 ןעמ ןעוו .ןינע רעזנוא וצ רעטנעהענ ןעטלַאה ךיז ריִמָאַל רָאנ

 -ענ ןעשילמיה םעד ףיוא ןעטעמָאק ןופ ןעגנוגעוועב יד ךָאנ טנלָאפ

 .-ע ר י ק ר ע פ ייז זַא ,ןעמ טהעז ,סע ןעוהט ןעמַאנַארטסא יו ,בלעוו

 רענייא ךָאנ טיל ןוז רעד םֹורַא עקַאט דיז ןעוו
 ןוא ,ט ק ַא פ  ַא זיא סָאד ..סעיניל עמורק ןעטרָאס יירד עזיד ןופ

 -ע מ ענײמעגלַא יד זיולב טרהעלקרע טפַאשנעסיוו יד ,.הרעשה ןייק/

 ןעטענַאלּפ ןופ ןעטיברא יד ,רוטַאנ רעד ופ עצ עזעג עשינַאכ

 ,ןעהעטשטנע סוקָאפ םעניימגלא רעייז סלא ןוז רעד םורא ןעטעמָאק ןוא

 -רעפ ןיא ןעננונעוועב עסיוועג ןופ ןעגנוקריוו יד ךרוד ,טגָאזעג ןיוש יו

 .ןעגנוטכיר ענעדעיש

 -ַא פ ַא ןיא ןוז רעד םורַא טעמָאק ַא ןופ געוו רעכילנהעוועג רעד

 ןוא ןעמַאנַארטסא ןופ ןעננוטכַאבָאעב יד ןענייצ ױזַא .ַא 9 ַא ב ַא ר

 רעבָא זיא ַאלָאבַארַאּפ א .רעקיטַאמעטַאמ ןופ ןעננונכער יד ךיוא

 עמורק ענעפָא ןַא 6 גנונכייצ רעד ףיוא ןעהעז סע ןענעק רימ יו

 ,ןעכַאמ ןעק ןעמ סָאװ ,רוגיפ עמורק יד יו רהעפעננוא זיא סָאד ,עיניל

 "ייז גידנעטלַאה ,לענייווצ ַא רעדָא עלעקעטש ַא ןעגיוב לָאז ןעמ ןעוו

 יענ םעד ןופ ןעקע יד זַא ,רָאפ ךיז טלעטש .דנעה עדייב ןיא ןעקע ערע

 ןַאד ןעלעװ ןעקע עדייב .טייוו ךילדנענוא ןענייז לעקעטש םענעגיוב

 ?לָאמנייק ןיוש ךיז ןעלעו ןא ? ע ? ַא ר ַא פ רהעמ ץלא ןערעוו

 -ע פ ַא ןַא ןעביילב רעמיא ַאזלא טעוװ רוניפ יד .,ןעפערטנעמַאזוצ טינ

 .טייז ןייא ןופ ענ

 -ַאבַארַאּפ ַאזַא ןיא ןערעדנַאװ לָאז רעּפרעק רעשילמיה ַא ןעוו ,ןונ
 לָאמ ןייק ןיוש טעוו רע זא ,רָאלק ךָאד זיא ,עיניל רעשיל

 טכַארטעב .טרָא ןע בכל עז םעד ףיוא ןעמוק טינ

 - יר ןופ רעדעי ףיוא זַא ,רָאפ ךיז טלעטש 46 גנונכייצ יד לָאמא ךָאנ

 יד .רעּפרעק רעשילמיה ַא ךיז טנעוועב סעיניל עמורק עטנעכייצעגנָא

 רעד וצ טקנוּפ רעטסטנעהענ רעד .סוקָאפ רעניימענלא רעייז זיא ןוז

 עניי מ עג ? ַא רעייז זיא רהיא םורא ןעגנוגעוועב ערעייז ןיא ןוז

 עשילמיה עלַא עזיד ןעטלָאװ טקנוּפ ןעזיד יא .ע 5 ע היר ע ּפ

 וצ ןעמוקנא ןיהַא ןעלָאז ייז ןעוו ,ןעפַארטעגנעמַאזוצ ךיז סרעּפרעק

 .ןעטקנוּפ עט סעטייוו ערעײזרעבָא .טייצ רעכיילג
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 יד .ןעטייקטייוו ענעדעישרעפ ףיוא ןענייז ס עי? ע פַא רעד ַא

 זעבָאה ןעלעוו ,ןעטיברַא עשיטּפילע ןיא ךיז ןענעוועב סָאװ ,סרעּפרעק

 סָאװ .ןעסוקַאפ ערעייז ןעשיוצ ע ק ע ר ט ש רעד טיול ,סעילעפַא

 :ןעסּפילע יד ןייז ךיוא ןעלעוו רעננעל ץלַא ,עקערטש עזיד רעגנעל

 רעד טעוװ רעטנעהענ ץלא ,עקערטש עזיד רעצריק סָאװ ,טרהעקרעפ ןוא

 עלַא דיז ייז ןעלעוו ךילסילש רעבָא .לעקריצ ןעלענער ַא וצ ןייז סּפילע

 ךָאד זיא געוו רעייז לייוו ,עילעהירעּפ רעייז וצ ןע רה עק קירוצ
 ןעטענַאלּפ עלַא טימ עקַאט טריסַאּפ סָאד .ר ענע סא ש עג א

 רעד םורַא ךיז ןענעוועב ייז ?ייוו ,ןעטעמַאק עשידָאירעּפ עלא טימ ןוא

 | .ןעטיברַא עשיטּפילע ןיא ןוז
 -ַאּפ ןיא ךיז ןעגעוועב סָאװ ,סרעּפרעק עשילמיה עכלעזַא רעבָא

 ע נ יי ק רָאנ ןיוש ןעבָאה ,ןעטיברַא עשילָאברעּפיה רעדָא עשילָאבַאר

 -ולָאבארַאּפ ַא ףיוא ןענַארט ךיז טעוו סָאװ טעמָאק יד .טינ ס עי? עפַא

 ךיוא טעו ןוא ןוז רעד םורַא ןעוועריקרעפ ךיז טעוװ ,טיברַא רעש

 רהעמ ץלַא ךיז ךיז טעוו רעהכַאנ רעבָא .עילעהירעּפ רהיא וצ ןעמוקוצ

 -ד נע נוא רע ד ן'יא  יב|ןוז רעד ופ ןערעטייוורעד

 | יי א ןהעז רָאנ ןעמ ןעק טעמָאק ַאַא .ןיירא טייק כי?

 םעד ףיוא ךיז טזייוועכ יז ןעוו ,ןאד ךילמענ ,דרע רעזנוא ןופ 9 ַא מ

 ןענעק ןעלָאז רימ זַא ,טפַאשרַאבכַאנ רעזנוא ןיא בלעוועג ןעשילמיה

 ןופ עפליה רעד טימ רעדָא ןעניוא עטעקַאנ טימ ןייש רהיא ןעקרעמעב

 רענינעוו רעדָא רחעמ ַא ןערעיוד ןעק "לָאמנייא ,, רעזיד .ןעּפָאקסעלעט

 רהיא ןענעק רימ יו גנאל ױזַא ,געט עכילטע ךילנהעוועג ,טייצ עצרוק

 רעהכַאנ רעבָא ;לענוק'דרע םעד ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןהעז

 יד ןופ גיב ייא ףפיוא ןע דניווש ר ע פ ןיוש יז טעוו

 .דרע רעד ףיוא ןעקילב עכילשנעמ
 ,לענש ױזַא זַא ,ןהעטשרעפ וצ םָאנַארטסַא ןייק ןייז טינ ףראד ןעמ

 -ייוורעד ךיז ןוז רעד ןופ קירוצ עזייר רהיא ףיוא טעוו טעמָאק אאזַא יו

 ןיוש רהיא ןעמ לָאז ןעּפָאקסעלעט עטסערנ יד טימ זַא ,ױזַא ןערעט

 ענערָאלרעּפ ַא ןעצנַאג ןיא ןעביילב יז טעװ ,זעקרעמעב ןענעק טינ
 -טלעוו םעד ןיא זנוא ןופ רעטייוו ץְלַא ןעגָארט ךיז טעוװ יז .זנוא ראפ

 -ע פ ַא רהיא ,ןעמוקקירוצ סלַאמעינ ,טגָאזעג יו ,ןיוש טעװ ןוא םיור

 .ע כיל ד נ ע נו א ןַא ,טדערעג שימַאנַארטסא ,ָאזלַא יא עיכ

 ןוא ןענַאװ ןופ טינ סייוו ןעמ ,ךיז טזייוועב טעמָאק עשילָאבארַאּפ ַאזא
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 -רעפ יז ןוא ,ןעגנורעדנַאװ ןערהָאי ןענַאילימ לעיפ יו ךָאנ טסייוו רעוו
 יו ףיוא ןוא ןיהואוו טינ סייוו ןעמ ,ןעקילב ערעזנוא ןופ טעדניווש

 .גנַאל

 טנעקעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעטעמַאק עלַא טעמכ ןערעדנאו ױזַא

 ןעדנופרע טָאה ןעמ טייז סעירָאטַאװרעסבָא עלַא ןיא ןעטכַאבָאעב
 עש יט פיל ע יד רָאנןענייז ןע מה אנסיוא יד .ןעּפַאקסעלעט

 ,עשידָאירעּפ ןייז ןעזומ ןוא ןענייז עכלעוו ,ןעטעמַאק

 ? עשיטּפילע ןעבילבעג ןעטעמָאק ענינייא ןענייז םוראוו רעבָא

 ןעסָאלשענבָא ןוא טמַאצרעפ ןענעוו ערעייז ןענייז םוראוו .ךיז טגערפ

 ? ןעטיברַא עטמיטשעב ןיא ןערָאװעג

 סע זַא ןוא לַאפוצ ַא טינ זיא סָאד זַא ,ןעגָאז רעדיוו ַאד ןעזומ רימ

 רהעז ךָאנ .גנוניישרע-רוטַאנ ַאזַא ןופ ןעכאזרוא עסיוועג ןייז ןעזומ

 -ָאנַארטסַא ןענייז ןעננושרָאפ ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עכילטקניּפ ןוא עגנַאל

 -ערט ןעטעמַאק סָאװ ,ןופרעד טמוק סָאד זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג ןעמ

 -ר ע ד ווצ ןָא ןעגנַאפ ייז ןעוו טסייה סָאד ,קירוצ געוו רעייז ףיוא ןעפ

 ןע היצ עכלעוו ,ןעטנעַאלּפ עכלעזַא ,ןוז רעד ןופ ךיז ןערעטייוו

 "עג ןעביוא זיא סָאװ ,םעד וצ רימ ןעמוק ַאד טָא .וצ ךיוא ייֹו

 .רעטיּפוי ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןעטעמַאק יד ןעגעוו ןערָאװעג טגָאז

 ףיוא טרעדנַאװ סָאװ טעמָאק יד זַא ,ןעלעטשראפ טצעי דיז רימָאַל
 ףיוא טמוק ,40 גנונבייצ רעזנוא ףיוא יו ,עיניק רעשילַאבַארַאפ אזַא

 סָאװ .רעטיּפוי ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןוז רעד ןופ קירוצ געוו רהיא

 וצ ןעהיצ סיוועג רהיא טעװ םענַאלּפ עניזעיר יד ?ןייז ןַאד טעוו

 ףיוא געוו רהיא ןופ ןעווע רי ק ב ַא טימרעד רהיא טעוו ןוא ךיז

 יד ךרוד .ןָאהטענ רעהירפ סע טָאה ןוז יד יוװ ,רענייטש ןעבלעז םעד

 ןוא גנוטכיר רעסיוועג ַא ןיא גנונעוועב רענעגייא רהיא ןופ ןעגנוקריוו

 -ליב רעדיוו ,ָאזלא ,ךיז טעוו רעטיּפוי ןופ טפארק-סגנוהיצוצ יד ךרוד

 רע ד ם'ור ַא ןעהיצ ךיז טעװ סָאװו ,עיניל עמ ור ק א ןעד

 ףיוא ןענַארט ןענעק טינ ןיוש ךיז טעוװ טעמָאק יד ןוא ,ט ע נ א? ּפ

 -ק י ר ו צ ןעזומ ךיז טעװ רָאנ ,געוו ןעכילדנענוא ןערעהירפ רהיא

 ןעוועריקרעפ רעדיוו רהיא טעװ עכלעו ,ןוז רעד וצ ןערהעק

 םעד םורַא ןערישרַאמ רעדיוו טעמָאק עזיד טעוו רעהכאנ .,ךיז םורַא

 ע נ ע ס ַא לש ע ג ַא ןערעוו טיברָא רהיא ןיוש טעוו יוזא ןוא ,רעטיּפוי

 .עש יט פי 5 ע רעדָא
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 -ַאפ ייוו צ ןעבָאה טעװ טעמָאק אזַא ןופ טיברָא עשיטּפילע יד
 ןערעדנַא םעד ןֹוא ןוז רעד ןופ רעטנעצ םעד ןיא םענייא :ןעסוק
 זיא סע ואוו ,ןעסוקָאפ עזיד םורַא .רעטיּפוי ןופ רעטנעצ םעד ןיא
 ,רעטיּפוי םעד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ טפַארק-סננוהיצוצ יד טרירטנעצנַאק
 ,ןעטייצ עטמיט שע ב ןיא ןעגעוועב טעמָאק יד ןיוש ךיז טעוו

 עש יד ַאי ר ע פ ַא ןעביילב ,ָאזלַא ,טעוו יז .טענאלּפ א יו ױזַא
 .ט ע מ ַא ק

 רעטכייל ךילטנעפַאה רעזעל רעד ןיוש טעוװ ןעגנורעלקרע עזיד ךָאנ
 טענַאלּפ יד זַא ,סיוא ךיז טקירד ןעמ ןעוו ,טניימ סע סָאװ ,ןהעטשרעפ
 ןוא געוו רעייז ףיוא ןעטעמַאק עסיוועג ןע גנ ַא פ ע ג טָאה רעטיּפוי
 .ןעצענערג עט מי ט ש ע ב ןיא טנַאּפשעננייא ייז טלאה

 יי
 יו

= 
 יב

= 
= 

 יי
= 
= 
= 

= 0 
 יידיש
 יט

 .בניטנאטטאשאא
 עטר
 .ייטאפאאטנאטסוטא
 טא
 יי
 .וסושאאסספואש
 .יונוטאוא
 ןסססססיספיגא
 .יטסאוטיגאטאוסאטנאשגל
 טי

 דרע רעד ןופ ןוא טעמָאק ס'ילַאה ןופ ןעטיברָא יד---.א 46 גנונכבווצ
 .ןוז רעד םורַא

 ןופ גנוקריוו יד ןענעוו ןערָאװעג טנַאזעג ַאד זיא סע סָאװ סָאד

 יד ןעגעוו ןערעוו טגַאזעג ךיוא ןעק ,ןעטעמַאק עסיוועג ףיוא רעטיפוי

 ןעוועריקרעפ טפארק-סננוהיצוצ רעייז טימ סָאװ ,ןעטענַאלּפ ערעדנַא

 ווא עטסעטמהירעב יד ,טעמָאק ס'לַאה טָא ,ןעטעמַאק עסיוועג יז

 ךיז טעוועריקרעפ ,ןעטעמַאק עשידָאירעּפ עלַא ןופ עטסנידריווקרעמ

 ךיז טזָאל וא ןוט ּפ ענ ןופ ט פ ַאש ר א בככ ַא נ רעד ןיא

 .ןוז רעד וצ קירוצ טיברָא רהיא ףיוא קעװַא רעהכַאנ
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 יד .,44 גנונכייצ רעד ףיוא קילב ַא ןעפראוו רעדיוו טצעי רימָאל

 ןופ טייוו רעטעמַאליק ןָאילימ 8900 זיא טעמַאק ס'ילַאה ןופ עילעפַא

 -יק ןָאילימ 4490 ךילטינשכרוד זיא ןוטּפענ ןופ טיברַא יד .,ןוז רעד

 רעיונעג לעיפ ןענייז ןעטייקטייוו עזיד .ןוז רעד ןופ טייוו רעטעמָאל
 -סיוא ךילגעמ זיא סע יוװ ,ןעמַאנַארטסַא ןופ ןערָאװעג ןעטסָאמענסיוא

 ,דרע רעד ןופ עכעלפרעבָא רעד ףיוא רעטעמַאליק ןייא וליפַא ןעטסעמוצ

 ,ָאזלַא .גיטכיר וויטיזָאּפ זיא סָאד רעבָא ,ךילביולגנוא ןענייש געמ סָאד

 הערד א ךיז טננַאלרעד טעמָאק ס'ילאה ןופ טיברַא עשיטּפילע יד

 ,רעטעמַאליק ןָאילימ 750 ןופ טייקטייו ַא ףױא ןוט ּפע נ םורַא
 ,רהָאי 79 רהעפעננוא ןיא לָאמ ןייא טריסַאּפ סָאד

 1 איר :
 2 .ירוהרעט

 ' ,(דרע אור }
 =-=) 1 יאדמ '

 טציורקעגרעביא טָאה טעמָאק ס'ילַאה ןעוו ןוא ווו--.,ב 40 גנוגנכווצ

 .1910 ןיא דרע רעד ןופ טיברָא יד

 ףיוא דרע יד ןוא ןוז יד ןעשיווצ טרעדנַאװ טעמַאק עזיד ױזַא יו
 : א 46 ננונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאפ זיא ;טבירַא רעשיטּפילע רהיא
 ןופ טיברא יד טציירקעגרעביא ןוא טרעדנַאװעג טָאה יז ױזַא יו ןוא
 ענאלייב העז) ךוזעב ןעטצעל רהיא דנערהעוו ,1910 יאמ ןיא דרע רעד
 ןוא ןעננוטכיר ערעייז .ב 46 גנונכייצ רעד ףיוא טריקרַאמ זיא ,("1,

 .סרעזייוונַא ךרוד טריקראמ ןענייז ןוז רעד םורַא ןעזייר ערעייז
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 .26 לעטיּפַאק

 .ןעקע-טעמַאק ןופ טייקגיטכיזכרוד ןוא טייקטכייל יד

 עשירָאירעּפ יד ,ןעטעמַאק יד ןערעדנַאװ ןעזַאל טצעי ןעלעוו רימ

 ןעלעוו ןוא ןענעו עטמיטשעב ערעייז ףיוא ,עשידָאירעּפ-טינ יד ןוא

 רעייז ןעגעוו ןענופעגסיוא ןיוש ןעבָאה עטרהעלעג סָאװ ,ןעטכַארטעב

 -רעק עשילמיה טרָאס ַא ראפ סָאװ םעד ןעגנעוו ,רעיונעג רעדָא ,רוטאנ

 .ןעהעטשעב ייז תודוסי ןוא ןעלייהט עכלעוו ןופ ,ןענייז ייז סרעּפ

 : ? טעמָאק א סנױזַא סָאד זיא סָאװ

 -לעבענ ַא זיא סָאד זַא ,ףיורעד טרעפטנע טפַאשנעסיװרוטַאנ יד

 ןייז ןעק (ּפָאק רעד) ןרעק רהיא סָאװ ,עסַאמ עטכייל רהעז ןוא עטפַאה
 ןעביוה עכלעוו ,עירעטַאמ ךעלעכלייהט עכלעזַא טלַאהטנע רעדָא ,דילָאס

 עצנַאג יד תעשב ן ע ניי ש וצ ךיוא ךילנלָאפ ןוא ןעהילג וצ ןַא
 ?ײהט-טּפױה רהיא רעבָא .ןוז רעד וצ ךיז טרעטנעהענרעד עסַאמ

 .ןע ז ַאנ עסיוועג ןופ טעדליבענ טרעוו

 ןעמהענ ,םיור-טלעוו םעד ןיא נידנערעדנאוו רעדָא גידנעזדנַאלב

 טיול ,עמרָאפ עטפַאהלעגוק רעדָא ע ש י ר ע פ ס  ַא ןָא ןעסַאמ עזיד

 -מיה עלא זַא ,ןעהעז רימ .רוטַאנ רעד ןופ עצעזעג עניײמעגלַא יד ךָאנ
 ןענרעל רימ ןעוו ןוא ,עמרָאפ עשירעפס א ןעבָאה סרעּפרעק עשיל

 סע זומ ױזַא זַא ,ךילדנירגנ ןעהעטשרעפ רימ סָאװ רָאנ טינ זיא ,עקיזיפ

 ץנַאנ ןוא עטכייל ךרוד ןעזייוועב ךיוא סע ןענעק רימ ןרעדנָאז ,ןייז

 םורַא ךיז טנַארט טעמָאק ַא ןעוו ,ָאזלַא .ןעטנעמירעּפסקע עכַאפנייא

 -סגנוהיצוצ יד ךרוד טרעטשענ טינ טרעוו ןוא םיור-טלעוו םעד ןיא

 -כעלייק ַא עמרָאפ רהיא זיא ,סרעּפרעק עשילמיה ערעדנַא ןופ טפַארק

 ,ןעקע עכלעוו דנענריא ,ךילריטַאנ ,טינ יז טָאה ןַאד .עשירעפס ַא ,עניד

 .ןעמרָאפ עכילנהעוועגנוא ערעדנַא ןייק ןוא רָאָאה ענייק

 םעד ןיא ןיירא רעבָא ןערעדנַאװ ןעסַאמ עגידכעלייק עכלעזא ןעוו
 רעד וצ ןעמוק ייז רעטנעהענ סָאװ זיא ,םעטסיסדןענוז רעזנוא ןופ םיור

 ךרוד ,ןעגנורעדנע יד ייז ןיא ןערעוו רעקרַאטש ןוא רעסערג זלַא ,ןוז

 יד ןופ ןעזַאג עטכייל יד .ןעטענַאלּפ ןופ ךיז ןעדיישרעטנוא ייז עכלעוו

 -ייש ,עשירטקעלע יד וצ ךילדניפּפמע רהעמ דילריטַאנ ןענייז ןעטעמַאק
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 יד יוװ ,ןוז רעד ןופ ןעגנוקריוו עשיטעננַאמ ןוא עדנעמערַאװ ,עדנענ
 ןעגנוקריוו יד רעטנוא .ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעסַאמ עטכירעג ןוא ערעווש
 - ס יו א ןוא ןעהיצוצרעדנַאנַאפ ךיז ןָא ןעטעמַאק יד ןעכביוה ןוז רעד ןופ
 ענינייא .ןע גנוט כיר עסיווענ ןיא ןעטיירּפש
 ,ןעמַארטש יו סעּפע ױזַא סיױרַא ךיז ןעסייר ןעזַאנ ערעייז ןופ ןעלייהט

 -רעפ יד ךיז ןעדליב ןופרעד ןוא ,47 גנונכייצ רעד ףיוא יו רהעפעגנוא
 עזיד עכלעוו בעילוצ ,ןעקע יד ןיא ןעגנולהַארטשבָא עגירָאאה ענעדעיש
 ןופ טעמַאק ןעמָאנ םעד ןעגָארט סרעּפרעק עשילמיה ערַאברעדנַאז
 .(ּפָאק ןופ רָאָאה :טעטיידעב סָאװ ,"עמָאק, טרָאװ ןעשיכירג םעד

 6 יא א

 יא

 איירא
 א צ

8 

 שא
 טא

 ראש 0 א טא א א

 טיט

 איר

 .קע.טעמָאק ַא ךיז טעדליב סע יוזַא יוו--.4/ גנונכווצ

 רעד טימ רימ ןענעק דרע רעד ףיוא עירָאטַאװרעסבָא רעזנוא ןֹופ

 -מורַא טרעוו ּפָאק רעד יוזא יו ,ןעטכַאבָאעב ןעּפָאקסעלעט ןופ עפליה

 .ןעטעמַָאק ןופ ןעקע יד ךיז ןעדליב סע יוװ ןוא רָאַאה טימ טלעגנירעג

 ןופ קירוצ רו נ ,ןוז רעד וצ טינ ןעבירטעג ץלַא ןערעוו ןעקע עזיד

 -עּפ רהיא וצ ךיז טרעטנהענרעד טעמָאק א ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,ןוז רעד

 סָאד זא ,טלעוו רעשימָאנַארטסַא רעד ןיא ןָא טמהענ ןעמ .עילעהיר

 .ןוז רעד ןופ טפַארק רעשירטקעלע רעד ןופ גנוקריוו יד ךרוד טמוק

 יז רָאנ ,שירעפס ןייז וצ ףיוא טעמַאק יד ןַאד ןיוש טרעה סלַאפנעדעי

 ןעניוצעגסיוא רהעמ ץלַא ,(ייא ןַא ןופ עמרָאפ יד) ? ַאוו ַא טרעוו
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 -יוטש עג ב ַא יװ ױזַא סעּפע ,ןוז רעד רעביאנעגעג גנוטכיר ַא ןיא
 | .ןוז רעד ןופ } ע ס

 ַא טָאה ןוז יד זַא ,ןענייצ ןעמַאנַארטסַא ןופ ןעגנוטכַאבָאעב עלַא
 םוראוו .ןעטעמָאק יד ףיוא גנוקריו עד נע סיוט ש ב ַא עסיוועג
 ץְלַא טביירט עכלעוו ,טפַארק יד .טינ ךָאנ ןעמ סייוו ,ױזַא זיא סָאד

 ייז טסיוטש ,גנוטכיר רעטצעזעגנעגעג א ןיא ןעטעמַאק ןופ ןעקע יד
 זַא ,טגָאזעג יו ,טנעכער ןעמ .טנַאקעבנוא ךָאנ זיא ,ןוז רעד ןופ ּפָא
 יד רָאנ ןעהעז ריס .טעטיצירטקעלע ןופ טכַאזרוארעפ טרעוו סָאד
 -ַאנ טימ ןעקוק רימ ןעוו .טפַארק רעזיד ןופ ןע ט ַא טל וז ע ר
 טניישרע יז תעשב ןעטייצ עצרוק יד ןיא טעמָאק ַא ףיוא ןעניוא עטעק
 טכוד ,קע ןעננַאל רענינעוו רעדָא רהעמ ַא טימ ּפָאק רענירָאַאה א יו

 יד יוװ ,גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא ךָאנ דיז טּפעלש קע רעד זַא ,זנוא ךיז
 -בילקריוו רעד ןיא .ןוז רעד וצ רעטנעהענ ץלַא ךיז טנָארט טעמָאק

 .ןוז רעד ןופ ןעסיוטשעגקירוצ ןערעוו ןעקע-טעמָאק יוזַא יוו---,48 גנונביוצ

 -עג ןעבָאה סָאװ ןעמָאנַארטסַא עלַא .ױזַא טינ רעבָא סָאד זיא טייק
 ןעטעמַאק יד ןופ ןעקע יד זַא ,ןעדנַאטשרעּפניײא ןענייז ןעטעמַאק טשרַאפ
 ר ע ד ן ע ג ע ג רָאנ ,ןוז רעד וצ טינ ןעגיוצעגסיוא רעמיא ןענייז

 -ַאק יד טריפַארנַאטַאפ ןעמ ןעוו ,ןעטסרָאלק םִא סע טהעז ןעמ .ןוז
 -רעפ ןיא ךיוא טניימ סע סָאװ ,ןעטנעמַאמ ענעדעישרעפ ןיא ןעטעמ

 ,ןֹוז רעד םורא געוו רעייז ןופ ןעטקנוּפ ענעדעיש
 עיני עמורק יד .,48 גנונכייצ ;ד ַאד רימ ןעגנערב לעיּפשייב סלַא

 ןופ ןעקע יד .ןוז רעד םורא טעמַאק רעד ןופ טיברַא יד רָאפ טלעטש
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 זיא גנוטכיר רעייז רעבָא ,ןעניובעגסיוא ,ךעלמורק ןענייז טעמָאק רעד

 וצ טמוק טעמָאק יד רעטנעהענ סָאװ ןוא .ןוז רעד וצ טצעזעננענעגטנע

 .קע רהיא טרעוו רעגנעל ץְלַא ,עילעהירעּפ רהיא וצ טכיירג ,ןוז רעד

 ױזַא טרעדנַאװ טעמַאק יד תעשב ןעקע יד ןופ טייקנעניובעגסיוא יד

 -ַאמ ךעלכעלייהט יד סָאװ ,ןעמ טנעכער ,ןופרעד טמוק ,ןוז רעד םורא
 .ּפָאק ם'טעמָאק רעד ןופ ןעסיױטשענסױרַא ןערעוו עכלעוו ,עירעט

 רעייז ןַא ךיוא ןעטלַאה ,4/ גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאפ יו

 ,געוו ןעבלעז םעד ףיוא ךיז ןענַארט ייז .גנוגעוועב עכילגנירּפשרוא

 רעד ןופ ק י ר ו צ ייז טביירט טפַארק עסיוועג א רָאנ ,ּפָאק רעד יו

 יי ו װו צ ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג ייז סָאד אז ,ןוז

 רעד א ,ןעגנוט כיר ענעדעישרעפ ןיא עטפערק

 -ַאפ ןיא ןערָאװעג טרעלקרע זיא סָאד יװ ,ןייז זומ ןופרעד טַאטלוזער

 1 ע ווע ר יי ק ר ע פ ךיז לָאז עלעכלייהט עדעי זַא ,לעטיּפַאק ןעניר

 .עיניל עכילמורק ַא ןיא ןענַארט ךיז ןוא טייז ַא ןָא

 רהעמ ךָאנ זיא ןעקע יד ןופ טייקנעגיוברעפ רעדָא טייקמורק יד

 עכיילג ץנַאג ןענייצ ןעטעמַאק עכנַאמ .,אפוג ןעקע יד יוװ ,ןעדעישרעפ

 -כַאבָאעב טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעטעמַאק עטסערג יד ןופ ענייא .ןעקע

 -ענבַא קע } ע ד ַא ר ג ץנַאג א טאהעג טָאה ,רחָאי 1843 ןיא טעט

 גידריווקרעמ ןעמוקעגוצ ןַאד זיא טעמָאק עזיד .ןוז רעד ןופ ןעסיוטש

 -רעפ טָאה קע רהיא זַא ,טנעכערעגסיוא טָאה ןעמ .ןוז רעד וצ טנעהַאנ

 יזַא יו .רעט עמ אליק ןָאילי מ 8 9 0 ןופ גנעל א ןעמונ

 ,טעמַאק רעזיד ןופ ןעקע יד סעירָאטַאװרעסבַא ןיא ןהעזעג טָאה ןעמ|

 ,49 גנונבייצ רעד ףיוא טלעטשענרַָאפ זיא

 ןוא רעזיד ןופ גנעל ערעייהעגנוא יד טכארטעבנא ןיא גידנעמהענ

 -לענש עכילפיירנעבנוא יד ןוא ןעטעמַאק עסיורג ערעדנַא עכילטע ןופ

 ןענייז ,ןעגעוועב דיז ןעזומ קע ַאזַא ןופ ןעלייהט יד עכלעוו טימ ,טייק
 ןעהעטשעב ןעקע עזיד זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג ןעמַאנַארטסא ענינייא
 ' עדנעטכייל םעּפע ,ס נ ע ט ַא ש ןענייז רָאנ ,עירעטַאמ ןופ טינ רָאנ

 ןוא ,הרעשה ןַא רָאנ סע ןיא עלייוורעד ,ןעטעמַאק יד ןופ סנעטָאש

 .ןעלעטשבַא טינ ףיורעד םורַאד ךיז ןעליוו רימ

 -נוא יו ,ןעטעמַאק יד ןופ ןעקע יד זַא ,סלַאפנעדעי סע זיא רעכיז

 -עגנעגעג רעד וצ רעמיא ךיז ןעהיצ ,ןייז טינ ןעלָאז ייז גנַאל רעייהעג

 רעכיז ,48 גנונכייצ רעד ףיוא רהעפעגנוא יוװ ,ןוז רעד ןופ טייז רעטצעז
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 ,ןעפַָאטש ערעטיש רהעז ןופ ןעהעטשעב ןעקע עזיד זַא ,ךיוא סע זיא

 יד ןופ ןייש םעד ייז ךרוד ןעקרעמעב ןעק ןעמ ?ייוו

 ענייק ןיוש ןעמ ףרַאד ַאד .ןעניוא עטעקַאנ טימ וליפַא | ר ע טש

 ,ענגיטכיזכרוד ןענייז ןעטעמָאק ןופ ןעסַאמ יד זַא ,טינ תורעשה

 יד ןופ טייקטכייל יד .,ןעזַאנ יו ױזַא עטכייל ןייז ייז ןעזומ םוראד ןוא

 םוצ יוװ ,?עטימ רעדנַא ןַא ךרוד טמיטשעב ךיוא טרעוו ןעסַאמ-טעמַאק

 -ריוו עטסעדנימ יד ןעקרעמעב טינ ןעק ןעמ סָאװ םעד ךרוד ,לעיּפשייב
 .ךיז ןערעטנעהענרעד ייז עכלעוו וצ ,ןעטענַאלּפ יד ףיוא ערעייז גנוק

 ןוז יד טויײרעגמורַא טָאה טעמָאק עסיורג ַא יווַא יוו---,49 גנונכווצ
 ,18428 ראורבעפ ןעטפ/ םעד גָאטימכָאנ רהוא 4 זיב סנעגרָאמ רהוא 8 ןופ

 -רעק עשילמיה ערַאברעדנַאז עזיד ןופ נָאװ יד ןייז ןעק סָאװ ןוא
 : יױזַא ןַאירַאמַאלפ ,לשמל ,טרעפטנע ענארפ עזיד ףיוא ? סרעּפ

 ןעסַאמ עטפאהלעבענ עזיד זַא ,ןעקרעמעב טשרעוצ ןענעק רימ
 -ענַאלּפ ייבראפ ךיז ןענָארט ייז ןעוו .עטכייל רהעז ךילנהעוועג ןענייז
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 -עוועב יד ןיא ןעננורעטש ענייק טינ ןעטרָאד ייז ןעכַאזרוארעפ ,ןעט

 .ןעננוג
 ןיא ןיא עכלעו ,טעמַָאק ס' ע ס ק ע 5 ,לעיּפשיײב םוצ

 זיא 1770 ןיא ןוא רעטיּפוי ןופ טייוו רעטעמַאליק 600 זיולב ןעוועג 9

 ןופ רעטעמַאליק 440,000,,2 ןופ טייקטייוו ַא ףיוא ןעניולפעגייבראפ יז
 ןיא וליפַא ןעפורעגסורַא טינ ןעגנורעדנע ענייק רָאנ טָאה ,דרע רעזנוא

 1861 ןיא .הנבל רעזנוא ןופ רעדָא תונבל ס'רעטיּפוי ןופ ןעננונעוועב יד

 ,דרע רעד ןופ רעטעמַאליק דנעזיוט 440 זיולב ןעוועג טעמָאק ַא ןיא

 ןעגנונכער עיונעג ץנַאג יד ךָאנ טיול ,רעכיז יװ טוג ױזַא זיא סע ןוא

 ינוי ןעט90 םעד זַא ,יעיל םָאנָארטסא םעד ןופ ןעננוטכַאבָאעב יד ןוא

 -ע ג כ ר ו ד הנבל רעד טימ ןעמַאזוצ דרע יד טָאה רהָאי םענעי ןופ

 | .קע רהיא ןעטינש
 "עג רעייז טצעזעגטרַאפ הנבל יד יא דרע יד יא ןעבַאה ךָאד

 ַא טימ טנענעגעב טינ ראנ ךיז ןעטלאוו ייז יו ױזַא ,געוו ןעכילנהעוו

 "סילַאערַאב ַארָארָא, עטכייל ַא טקרעמעב רָאנ טָאה ןעמ .טעמַאק

 קע רעד יוװ ױזַא ,(עינאיס עיַאנרעװעס :;שיסור ףיוא ,טכיל-דרָאנ)

 ןעטלַאװ ןעמַאנַארטסַא ןעוו .ןישּפָא ןַא סעּפע טָאהעג ןיילַא טלָאװ

 זַא ,גנוריסַאּפ רעגידריווקרעמ רעזעיד ךָאנ ,טנעכערעגסיוא טינ

 ַאזַא ןעפָארטעג טָאה 1801 ינוי ןעט80 םעד סנענרַאמ רהוא 6 םורָא

 סרעדנאזעב גידנעטש ןעבָאה ןעשנעמ ןעכלעוו רַאפ ,סיוטשנעמאזוצ

 -עג טינ ראג סע ןעמ טלָאװ ,ךיוא טנייה ךָאנ ןערעטיצ ןוא טרעטיצעג

 | | | | - ,טסואוו

 דרע יד ןעגנַאלרעד לָאז טעמָאק א ןעוו זַא ,ךילנהעוועג טניימ ןעמ

 .קַאּפ ןוא קַאה טימ רהיא וצ ףוס ַא ןייז ןיוש טעוו ,םכילע םולש ַא

 יד ןענייז סע גיטכיזכרוד ןוא טכייל יוװ ,רעבָא טנעבערעב ןעמ ןעוו
 -ערש טינ רַאנ ראפרעד ךיז ןעמ ףראד ,ןעטעמָאק יד ןופ ןעקע עגיזעיר

 ךילנײשרהַאװ ןיוש טָאה ,1861 ןיא יוװ ,"סיוטשנעמאזוצ ; אזַא .ןעק

 ס'דרע רעד ןופ ןערהַאי ענילהעצנוא יד ןיא טריסַאּפ לָאמ ןייא טינ

 לָאמ ןייא טינ ךילניײשרהַאװ ךָאנ טעװ סעכלעזַא ןוא ; ץנעטסיזקע

 טהערד לעטלעוו עגידניז רעזנוא רעבָא .טפנוקוצ רעד ןיא ןעריסַאּפ

 .ןעהערד גנַאל יו טסייוו רעוו ךיז טעוװ ןוא ץְלַא ךאנ ךיז

 -נענייש ןימ ַא ןופ זיולב ןעהעטשעב ןעטעמַאק ןופ ןעקע יד ביוא

 ךָאד זיא ,טינ גָאװ ןייק רַאג ,ןעגָאז ןעמ געמ ,טָאה סָאװ ,רעהטע ןעד
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 ,1907 טסוגָא ןעט91 םעד טריפַארגָאטַאפ ווו ,טעמָאק ט'לעינַאד--,א 49 גנונכווצ
 ךעלקעסַאּפ עסייוו יד) עירָאטַאװרעסבָא רעגרובלעדייה רעד ןיא

 ,(ןרעטש עגימורַא יד ןענעבויצעב
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 "יינשברוד טינ לָאז דרע יד לָאמ ל?לעיפ יוװ זַא ,ןעקרעמעב וצ גירעביא

 רעבָא .ןעדאש טינ רָאָאה א וליפַא רחיא סע טעװ ,ןעקע עכלעזַא ןעד

 "אנ עטכייל עכלעזא ןופ ןהעטשעב ןעלָאז ןעקע-טעמָאק יד וליפא ןעוו

 ןאד ,(ןעשזַארדיה :שילננע ףיוא) ףָאטשי-רעסַאװ ,?שמל יו ,ןעז
 .רהאפעג עּפַאנק ַא ךיוא ייז טימ סיוטשנעמאזוצ ַא זיא

 ריז טעוו רעדָא ןעקַארשעג זיא סע ןעוו ךיז טָאה רהיא ביוא ,ץרוק

 ןעגנַאל ַאזַא טימ טָא טעמַָאק ַא ןעהעז לָאמַא טעוװ רהיא זַא ,ןעקערש

 ןערעוו בורח רָאנ ןעק דרע יד סָאד ,49 גנונכייצ רעד ףיוא ?שמל יוװ ,קע

 .ןעגיהורעב ךיז רהיא טלָאז ,רהיא טימ סענענעגעב ַא ךרוד

 יד טכייל יו ,ןעגייצ וצ ןעלטימ ערעדנַא ךאנ ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא
 ןעטייהלעצנייא עכלעזַא ןיא ךיז ןענעק רימ רָאנ ,ןענייז ןעסאמ-טעמַאק

 ,עימָאנַארטסַא רערעלוּפָאּפ א ןיא ןעזָאלניירא טינ

 .27 לעטיּפַאק

 .ןעטעמָאק ןופ ןעזַאנ יד ןוא ןייש רעד

 ערעזנוא טימ ?עמיה ן'פיוא ןרעטש יד ןעטכַארטעב רימ ןעוו

 "עק ,ןעּפַאקסעלעט ןופ עפליה רעד טימ וליפא רעדָא ןעניוא עטעקַאנ

 ך י ז ןופ עֶלַא ןענייש ייז ביוא ,טמיטשעב ןעסיוו טינ ךָאנ רימ ןענ

 ןעלגיּפש) ןעריטקעלפער ייז רעדָא ,ןוז רעזנוא לשמל יו ,ט ס ב? עז
 ,ןעהעז רימ .סרעּפרעק עשילמיה עדנענייש ערעדנַא ןופ ןייש םעד (ּפָא
 ןוא ןייש רעייז ןופ סָאמ רעד ןיא רָאנ טינ ךיז ןעדיישרעטנוא ייז זַא

 ךיילג שנייש ןרעטש עלַא טינ זַא ,ךָאד סייוו רערעדעי -- ,ץנַאלג רעייז

 -ַָאה ענינייא ,ןייש רעייז ןופ ן ע ר י ? ַא ק יד ןיא ךיוא ןרעדנָאז --

 ַא עטירד ,רילָאק ןעכיליולב א ערעדנַא ,רילָאק ןעסייוו-רעבליז ַא ןעב
 | ,וו .ז .א ,ןעכילטיור

 יו רערעדנַא ץנַאנ ַא ךָאד זיא ןייש רהיא .לשמל ,הנבל יד טָא

 ַאזַא טמוק ןענַאװ ןופ ? ױזַא רעבָא סָאד זיא םוראוו .ןוז רעד ןופ

 רָאנ זיא הנבל יד זַא ,זנוא ןעגָאז רעקיזיפ עטרהעלענג ? דעישרעטנוא

 ?טנייש יז יו ךָאד ןעהעז רימ רעבָא .דרע רעזנוא יו לעקנוד ױזַא
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 ט ר י ט ק ע ל פ ע ר יז זַא ,עטרהעלענ עזיד ןופ טרָאװטנַא יד זיא

 | .ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד זיולב

 -רעד סע ןעמ ןעק יוזא יו ; עגארפ יד רעדיוו ךיז טעב ָאד רעבָא

 -ע י ּפ ש ע ג ב ַא ןַא רָאנ ,רענענייא ןַא טינ זיא ןייש-הנבל רעד זַא ,ןהענ

 -עב ץנַאג ַא טפַאשנעסיװ:רוטַאנ יד זנוא טיג ףירעד ?ר ע ט5 עג
 - : טרָאװטנַא עטמיטש

 ,טינ טמעראוו ןייש-הנבל רעד סָאד ,ןעסייוו ןעשנעמ עדליוו וליפַא

 זיא הנבל יד, זַא ,טנעבערעג קירוצ גנַאל טינ רָאנ זיב ןעמ טָאה ךָאד

 ערהיא טימ טכַאנ ייב דרע רעזנוא ןעגיטכיולעב וצ ןערָאװעג ןעפַאשעב

 זַא ,ןיטיזַאּפ ױזַא רימ ןעסייוו רעבָא טנייה ."ןעלהַארטש ענרעבליז

 סע ןעסייוו רימ יוװ ,ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד זיולב טריטקעלפער יז

 ,לעפייווצ ןעטסעדנימ םעד טינ טנייה ןעבָאה רימ .ןעלנעיּפש ןעגעוו
 -ןעגרָאמ רעד ,ןרעטש-דנעבא רעד ךיוא ןרעדנָאז ,הנבל יד רָאנ טינ זַא

 -בילקריוו רעד ןיא ןענייז ןעטענַאלּפ עלַא טּפיוהרעביא ןוא ןרעטש

 ; דרע רעזנוא יו ,סרעּפרעק עשילמיה על ע ק נו ד עכלעזא טייק

 זיולב ןענַאלש ייז זַא ,ןייש םענענייא ןעטסעדנימ םעד טינ ןעבָאה ייז זַא

 רעניזעיר א רָאנ זנוא ראפ זיא הנבל יד ,ןוז רעד ןופ ןייש םעד ּפָא

 : ,לעגעיּפש

 טוג ץנאנ סייוו רעד ,עקיזיפ סָאװטע טנערעלעגנ טָאה סע רעוו

 -ער ַא ןוא ?הַארטש ןעדנענייש-טסבלעז ַא ןעשיווצ דעישרעטנוא םער

 -ןרטסניא ןוא ןעלטימ עכלעוו ,ךיוא סייוו רע .,?הַארטש ןעוויטקעלפ

 .דעישרעטנוא ןעזיד ןעזייוועב וצ טעדנעוװעגנָא ןערעו סע ןעטנעמ

 טרעהעג טינ וליפַא טָאה ןוא טנערעלעג טינ עקיזיפ ןייק טָאה סע רעוו

 -ײרָאטָא עלַא ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז זומ רעד ,"רעטקעפס , טרָאוו םעד

 .טפַאשנעסיװ-רוטַאנ רעד ןופ ןעטעט

 -עלקרע טימ ןעמהענרעפ טינ ?עטיּפַאק ןעזיד ןיא ךיז ןעלעוו רימ

 -קעּפס , טפַאשנעסיוו-רוטאנ רעד ןיא טפור ןעמ סָאװ ,םעד ןענעוו זעננור

 עטסקענ יד ןופ םענייא ראפ ןעזָאל רימ ןעלעוו סָאד ."זילַאנַא לַארט

 טימ זַא ,ןעקרעמעב רָאנ ַאד ןעלעוו רימ .ןוז רעד רעביא ךעלטיּפאק

 -רעד רָאנ טינ טכייל ץנאנ ןעמ ןעק ּפָאקסָארטקעּפס ַא ןופ עפליה רעד
 עכלעוו ןוא ןייש םענענייא ןַא ןעבַאה סרעּפרעק עשילמיה עכלעוו ,ןענעק

 תודוסי רעדָא ןעטנעמעלע ראפ סָאװ ןופ ןעמיטשעב וליפַא ןרעדנָאז ,טינ

 .ןעהעטשעב ייז
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 םעד ןעטכַארטעב וצ ּפָאקסָארטקעּפס םעד ןָא טעדנעוו ןעמ ןעוו ,ונ

 ןעסאמרעסיוועג ןענייז ייז זַא ,ךיז ןעמ טגייצרעביא ,ןעטעמאק ןופ ןייש
 / ףעשרָאפ עלַא .,רערעדנַאװ עשילמיה עד נע נייש ט סבל עז

 ןעטעמַאק ןופ רעטקעּפס רעד זַא ,ןייא ןעמיטש ןעטעמַאק ןופ

 -ןענוו עטריטקעלֿפער ןופ רעטקעּפס םוצ ךילנהע טינ רַאג זיא

 טָאה ןעטעמַאק ןופ ןייש רעד זַא ,ךילנעמ רהעז ןיא סע .ןעלהַארטש

 -ָאד רעד זַא ,טקרעמעב ןעמ לייוו ,ןוז רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ א סעּפע

 טעמָאק רעד ופ ט ייק טייוו רעד טימ ךיז טרעדנע ןייש רעניז

 טימ לאפ םעד ןיא זיא סָאד יו יֹוזַא רהעפעגנוא ,ןוז רעד רעביאנענעג

 -ַאק ןופ ןייש רעד ךיוא זיא זייוולייהט זַא ,ןענַאז ןעק ןעמ .ןעטענַאלּפ
 טעמַאק ַא טזָאל ךילכעזטּפיוה רעבָא ;רעטריטקעלפער ַא ןעטעמ
 -ענ ןענייצ עכלעוו ,ןעלהַארטש עסיוועג ךיז ןופ סיור א ןייל ַא

 .ּפָאקסַארטקעּפס םעד יא ןע כירטש עלע ה ייר ד ךילנהעוו

 -נַאװייבראפ עדַארג לָאז טעמָאק א זַא ,ןעטלעז רהעז טפערט סע

 ,ןוז יד ןוא דרע יד ןעשיווצ טסייה סָאד ,ןוז רעד רעביאנעגעג ןערעד

 סונעוו ןופ טיזנארט רעד טימ לאפ רעד ,לשמל ,זיא סָאד יו ױזַא טָא

 רעבָא ןעבָאה ןעמַאנָארטסַא .(טענַאלּפ עזיד רעביא לעטיּפַאק םעד העז)
 .ןעגנוניישרע עכלעזַא ןעטכַאבָאעב וצ טייהנעגעלעג יד טַאהעג ךיוא

 -ַאלּפ ַא יו רעּפרעק רעלעקנוד ַאזַא ןעוועג טלָאװ טעמַאק ַא ןעוו

 ףיוא ן ע ט ַא ש ר ה י א ןעקרעמעב טנעקעג ןעמ טלָאװ ןַאד ,טענ

 -רעדָא המח יוקיל ַא ייב ןעניוא עטעקַאנ טימ סע ןעהעז ריס יוװ ,ןוז רעד
 עדנעצנעלג קרַאטש יד תעשב ןעּפָאקסעלעט ךרוד ןעהעז סע ןעק ןעמ יו
 -רעביא עלעפ עכלעזַא ןיא .,ןֹוז יד ייבראפ טרעדנַאו סונעוו טענַאלּפ

 יד יװ ,רעּפרעק רעלעקנוד אזא זיא סונעוו ךיוא זַא ,ךיז ןעמ טגייצ
 | ,דרע יד רעדָא חנבל

 -עב ןעמ טָאה לָאמ ןייא .סרעדנַא רעבָא סע זיא ןעטעמָאק טימ
 ך ַא ) ט צ נ ע 5? ג ע נ טָאה טעמָאק ַא ןופ ּפָאק רעד זַא ,טקרעמ

 טָאה סעלַא יו ױזַא ,ןהעזענסיוא טָאה סע .ןוז יד יוו רהעמ

 (רהָאי 1889 ןיא) לָאמ םרעדנא ןא .טכַאקעג ןוא טנערבעג ןעטרַאר

 טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןעמוקענוצ זיא טעמַאק א יוװ ,ןהעזעג ןעמ טָאה

 עזייר רהיא טכַאמענ טָאה יז ןעוו טייצ רעד ןיא רעבָא ,ןוז רעד ןופ

 -ארטסא ןושלב סע טנַאז ןעמ יו ,טיזנארט רהיא) ןוז רעד ייבראפ

 טלָאװ יז ןעו .ןהעז טנעקעג טינ רָאנ ןיוש רהיא ןעמ טָאה ,(עימָאנ
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 ןעטָאש א ןעפרָאװעג ןַאד ךָאד יז טלָאװ ,עסַאמ עלעקנוד א ןעוועג

 יזא .ןעּפָאקסעלעט טימ טקרעמעב סע טלאוו ןעמ ןוא ,ןוז רעד ףיוא

 ןייש רהיא זיא ,טנייש ענ ןייל ַא טָאה טעמָאק עזיד יוװ רעבָא

 ,ןוז רעד ןופ ןייש ןערעקראטש םעד ןיא ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ

 ןוא רעטכייל רהעז ,רעדנענייש-טסבלעז ַא ןופ ?עיּפשייב סלַא

 טלעטש עכלעוו ,50 גנונכייצ יד ןענעיד ןעק עטעמַאק רעניטכיזכרוד

 -טנע רהיא ןופ ןעמָאנ םעד טנַארט סָאװ ,טעמָאק א ןופ ּפָאק םעד רָאֿפ

 ןעטפ םעד טריפַארנַאטַאפ רהיא טָאה ןעמ יו ,י ט ַא נ ָא ד רעקעד

 רהיא זַא ,ןעטסַָאמענסיוא ןעבָאה ןעמַאנָארטסַא 1858 רעבָאטקָא

 ןופ טייקטיירב יד זַא ןוא גנַאל רעטעמָאליק ןָאילימ 98 ןעוועג זיא קע

 ןעמַאנַארטסַא .רעטעמַאליק 8,900,000 רעביא ןעוועג זיא ּפָאק רהיא

 אזַא רעבָא ,עשיטּפילע ןַא זיא טיברַא רהיא זַא ,ןענופעגסיוא ךיוא ןעבָאה
 .עזייר ןייא ןעכַאמ וצ רהָאי 1950 רהיא טמהענ סע זַא ,עגנַאל

 .1858 ןיא טעמָאק ס'יטַאנָאד ןופ ּפָאק רעד---,50 גנונכווצ

 יי ר ד עסיוועג ןעטעמַאק ןופ רעטקעּפס רעד טנייצ ןײמעגלַא ןיא

 "דנעצנעלנ רעד זיא לעקיסַאּפ רעטייווצ רעד .דעלקיסַאּפ עדנעצנעלג

 -רעטנוא עלעיפ ךָאנ .ענעדעישרעפ ןענייז ןערילָאק ערעייז .רעטס

 סרעטקעּפס יד זַא ,ןענופענסיוא ןעמ טָאה ןעכיילגרעפ ןוא ןעגנוכוז
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 ,ןעזַאג ןופ סרעטקעּפס יד וצ ךילנהע רהעז ןענייז ןעטעמָאק יד ןופ
 -ַא ר ד י ה ןעמָאנ םעניימענלַא םעד עימעכ רעד ןיא ןענַארט סאו

 -רַאק ןופ גנוטפעהעב א ךרוד ןעהעטשטנע ןעזַאנ עזיד .ן ָא ב דר ַא ק

 עכלעזַא ןופ .(ףָאטש-רעסַאו) ןענַארדיה ןוא (ףָאטש-ןעלהַאק) ןָאב

 ןעמ ןעוו .זאנךערב רעכילנהעוועג רעזנוא ךיוא טהעטשעב ןעזאג

 רעיולב א ןייז לָאז םאלפ רעד זַא ,ױזַא עלעווייאיזאנ ַא ןָא םדניצ

 םעד ךָאנ ,ם ַא 7 פד-| עז נ ו ב םָאלפ ןעניזָאד םעד טפור ןעמ)

 :ןעזנוב רעקימעכ ןעשטייד ןעסיורג ןוא רעדניפרע םעד ןופ ןעמָאנ

 זאנ:סננוטכיילעב רעכילנהעוועג רעד ןעוו ,ןעמ טמוקעב םאלפ אזַא

 ןופ ןייש םעד לָאז ןעמ ןעוו ןוא ,(טפול טימ טשימעגנעמאזוצ טנערב

 ןעמוקעב ןעמ טעוו ,ּפָאקסָארטקעּפס א ךרוד ןעטכארטעב םַאלּפ אזַא

 ןע נייצ ןעטעמַָאק סָאוו ,רעטקעּפס ןעבלעז םעד

 .פָאק סָאר טקעפ ס א ןיא

 וצ יױזַא טכער גידנעטשלַָאפ טָאה ןעמ ןוא ,ןופרעד טגנירד ןעמ

 רָאנ טינ ביוא ,סנעטסיימ עקַאט ןעהעטשעב ןעטעמָאק זַא ,ןעננירד

 עכנַאמ ןופ רעטקעּפס רעד .ןעזאנ-ךערב עכלעזַא טָא ןופ ,ןעצנַאג ןיא

 -ַא ט ע מ עסיוועג ךיוא ןעטלאהטנע ייז זַא ,טגייצעג טָאה ןעטעמָאק

 םוירטַאנ לַאטעמ םעד לעיצעּפס ,דנַאטשוצ ןעדנעהילג ַא ןיא ן ע ?
 ַאזַא ןעפַארטעג טינ ךָאנ ןעמ טָאה עלייוורעד רָאנ .םוידאס רעדָא

 עסיוועג ןיא ןָאברַאק דוסי םעד ןעטלַאהטנע טינ לָאז סָאװ ,טעמָאק

 .ףֵָאטש-רעסַאװ דוסי םעד טימ ןעננוטפעהעב

 טָאה רעכלעו ,ן יי כ י ד ע ר ע ב םָאנַארטסַא רעשיפור רעד

 "עג ןוא ןעטעמָאק טעטכַאבַאעב לעיצעּפס גנַאל ןערהָאי ענילדנהעצ
 ןיא ןעקע עזיד טריטרַאפ טָאה ,ןעקע ןוא סרעטקעּפס ערעייז טשראפ

 -ייז ןעּפורנ יירד עזיד .טלאהניא ןוא עמרָאפ רעייז ךָאנ ןעּפורג יירד

 .81 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשענרַאפ ןענ

 .ןעקע ערעכיילגנ ןוא ערעגנעל יד ןערעהעג עּפורג רעטשרע רעד ֹוצ

 זיא סָאד) ףָאטש-רעסאו דוסי םעד ןופ ?עיצעּפס ןעמוק ןעֶלַאז עכלעוו

 טעטפעהעב רע ןעוו ,רעסַאו טעדליב רעכלעוו ,זאנ רעטכייל ַא רהעז

 -ניצ ןעמ ןעוו ,טנערב רעכלעוו ןוא ,ףָאטש-רעיוז דוסי םעד טימ ךיז

 ,(םאלפ ןעכיליולב ַא טימ ,ןָא .םהיא טעד

 -יירב ןוא ערענעניובעגסיוא יד ןערעהעג עּפורג רעטייווצ רעד וצ |
 -רע יד ייַב לעמיה ן'פיוא ךילנהעוועג טהעז ןעמ עכלעוו ,ןעקע ערעט
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 -ןָאפכָאנ עשיּפָאקסַארטקעּפס יד .ןעטעמַאק עסיורג ןופ ןעגנונייש

 ןָאברַאקדָארדיה סנעטסיימ ןעטלַאהטנע ןעקע עזיד זַא ,ןעגייצ ןעננוש
 | .(ןעזַאנ-ןערב) ןעזַאג

 .ןעקע ערענעלק ןוא ערעצריק יד ןערעהעג עּפורג רעטירד רעד וצ
 -עמ סנעטסיימ ,ןעזַאנ ערערעווש ןופ ןעהעטשעב ייז זַא ,טנעכער ןעמ

 .ןוז רעד וצ ןעגיוצעגוצ רהעמ םורַאד ןערעוו עכלעוו ,עשילַאט
 ןיא ןעזָאלניײרַא טינ ךיז ןעמ ןעק עימָאנַארטסַא רערלוּפָאּפ ַא ןיא |

 -יוא םעד ןופ .,ןעכַאז ענידלעמיה-טייוו עכלעזא ןענעוו ןעטייהלעצנייא

 + טפאשנעסיוו יד זַא ,ןעסילש סלַאפנעדעי רעזעל רעד ןעק ןעטנַאזעגנעב

 - ףאטיע-רעסאוו -?עהע עגנאפ |

 .ןעטעמָאק ןופ ןעקע ןעטרָאס וורד וד---,81 גנונכווצ

 ןופ רוטַאנ יד רעביא תודוס עטספעיט יד ןיא ןעגנורדעגניײרַא טָאה

 ןענייז עכלעוו ,ןעטקנוּפ ךס ַא ןעבילבענ ךָאנ ןענייז סע .,ןעטעמָאק
 -ופ ןוא ןעמַאנַארטסַא עכלעוו ןעגעוו ןוא ןערָאװעג טרעלקרע טינ ץלא
 .ויטיזַאּפ ןיוש ןעמ סייוו סעלעיפ רעבָא ;םורַא ןעטיירטש רעקיז

 ,ןעטעמַאק ןופ טלעוו רעד ןיא סינמייהעג ַא ןעוועג סעלַא זיא לָאמַא
 א ראפ סָאװ ,ןערעדנַאװ ייז ױזַא יו ןעגנַאגרעד ןיוש ןעמ זיא טנייה
 ,ךיז ןיא זעטלַאהטנע ייז תודוסי עכלעוו וליפַא ןוא ןעבאה ייז ןעמרָאפ
 | ,ןערָאװעג ןעבענעגרעביא ןעביוא זיא סָאד יו

 ,ןעסַאמדזַאגי עגיזעיר ןענייז ייז זַא ,וויטיזָאּפ ןיוש ןעסייוו רימ

 ךיז ןופ סױרַא .ןעזָאל ייז זַא ןוא ,ףָאטש-רעסַאװ ןוא ןָאברַאק טימ לופ
 ,ֹויטיזַאּפ ךיוא ןעסייו ריס .ן| ייש ם ענע גיי א ןַא ךיוא



 298 ץנארק פיליפ

 / ףָאנ ךיז ןעגעוװועב ןוא ע שי ד ַא י ר ע פ ןענייז ייז ןופ עכנַאמ זַא

 .םעטסיסדןענוז רעזנוא ןופ ןעטענַאלּפ יד יו יוזא ,עצעזעג עניימעגלַא יד

 ןעטעמָאק ןופ טלעוװו רעד טימ ןענעגעזעג טצעי ךיז ןעלעוו רימ
 עכלעוו ,ןרעטש עדנעלַאפ ןופ טלעוו רעד ףיוא ןעקילב ןעפרַאו ןוא

 .ןעטייצ ערעזנוא זיב סינמייהעג-רוטאנ עסיורג א ןעוועג ךיוא ןזיא

 .28 לעטיּפאק

 .ןרעטש עדנעלַאפ

 טזייוועב טקנוּפ רעדנעצנעלג א יװ ,ןעהעזעג טינ סע טָאה רעוו

 טייקלענש רעד טימ הילפ א טננאלרעד ,לעמיה ן'פיוא גנולצולּפ ךיז

 | ? טעדניוושרעפ ןוא ץילב ַא ןופ

 ? סנױזַא סָאד זיא סָאװ 4 סע ךיז טמהענ ןענַאװ ןופ

 -ענ ךיז ייז ןעבָאה ,ןעקנעד וצ ןעננאפעגנָא ןעבָאה ןעשנעמ טייז

 ןעמ טָאה ןעטייצ ערעזנוא ןיא טשרע רעבָא .עגַארפ ַאזַא טלעטשעג סיוו

 .רהיא ףיוא טרָאװטנַא עכילטפאשנעסיוו עוויטיזַאּפ ַא ןעבעג טנעקענ

 עכילנהעוועג ץנַאנ א זיא "ןרעטש עדנעלַאפ , טפור ןעמ סָאװ סָאד

 -עב ַא זיא רהֶאי ןופ ןעטייצ עכנאמ ןיא רונ ,טכאנ ערעי גנוניישרע

 -רעייפ , ַא יו סיוא טהעז סע .ייז ףיוא סינעטערעג עסיורג סרעדנָאז

 טָא ,רעבמעווַאנ טָאנַאמ ןיא ךיז ייז ןעטיש לעיצעּפס .,"ןענער רעגיד

 | ,82 גנונכייצ רעד ףיוא יו

 רָאנ זיא רהָאי ַא ןופ ףיולרעפ ןיא ןרעטש עדנעלַאפ ןופ ?הָאצ יד

 -עּפס ןעבענעגבָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאנַארטסַא .ןעצַאשוצבָא טינ

 -לענש ןוא עדנעצנעלג עזיד ןעשרָאפסיױא ןוא ןעטכַארטעב וצ ?עיצ

 ןעלַאפ עדנוקעס עדעי זַא ,ןערעכיזרעפ ,טסענ עשילמיה עדנעדניוושרעפ
 -עב ןוא רעסיורג רעד .עדנעזיוט יד ןיא דרע רעזנוא ףיוא בָארַא ייז

 -ַאּפ סעמעוו טימ ,םָאקוינ ןָאמייס םָאנַארטסַא רענַאקירעמַא רעטמהיר

 ףיוא טנעכערעגסיוא טָאה ,ָאד ךיז ןעצונעב רימ עימַָאנַארטסַא ערעלוּפ

 עלעיפ ןופ ךיוא יװ ,ןעגנוטכַאבָאעב ענעגייא ענייז ןופ דנורג םעד

 ןיא זַא ,סעירָאטַאװרעסבא ןיא רעשראפ-רעטש עטרהעלעג ערעדנַא

 -דרע רעזנוא ןופ קלח םעד ףיוא רימ ןעגירק טייצ רהָאי ַא ןופ ףיולרעפ

 .ןרעטש עדנעלאפ ןע דר ַאיל ימ 1 4 0 ןופ רעגינעוו טינ לענוק
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 ןעזייועב טינ ךיז ןעלָאז טסענ עשילמיה עכלעזַא לעיפיוו רונ
 רהעז .ייז ראפ ןעקערש טינ רָאג ךיז רימ ןעפרַאד ,ּפעק ערעזנוא רעכיא
 וצ זיב ייז ןעכיירגרעד ,עלעפ עכילנהעווענרעסיוא ןיא רונ ,ןעטלעז

 -ַאמ ךעלעציּפ יוװ ,םרָאפ רעדנַא ןַא ןיא דרע רעד ןופ עכעלפרעבָא רעד

 . ביוטש יוװ טושּפ ,עירעט
 -עב וצ דנערהעלעב ןוא טנאסערעטניא רהעז סע ןזיא סלַאפעדעי

 ןוא ןעט15 םעד ןעשיווצ יוװ ,טכענ עכלעזַא ןיא לעמיה םעד ןעטכַארט

2002 2 

 .טכַאנ רעבמעווָאנ ַא ןיא לעמיה ן'פיוא קרעוורעיופ .ַא--.92 גנונבווצ

 .רעבמעווַאנ ןעט98 ןוא ןעט17 םעד ןעשיווצ רעדָא ,רעבמעווָאנ ןעט9

 "ר סע נעמ ןעמ ,רָאפ ןַאד טמוק קרעוורעייפ עשילמיה ,עכילרעה ַא

 עכילריטאנ עזיד ךרוד זַא ,ךילנעמ זיא סע ןוא ,ןענער רענידרעייפ ןעפ

 תושעמ-רעדנואוו עטלַא-ױרג יד ןענַאטשטנע סע ןענייז גנוניישרע

 ."סנענער ענידרעייפ , ןענעוו

 רעוו .ןעביירשעב טינ ןעמ ףראד ,זיא ןרעטש רעדנעלַאפ א סָאװ

 -ערָאלק א ןיא ןעניוא ענענייא ענייז טימ ןהעזענ טינ ןעד סע טָאה

 .ןעדניוושרעפ ייז יו ,לָאפסינמייהעג ױזַא דיז ןעזייוועב ייז ?טכַאנ
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 ךילנהעוועג זַא ,טסענ עטפָא עכלעזא ןענייז ייז .ָאטינ ןוא -- ץילב א

 טפעיטרעפ יױזַא ךָאד ןענייז רימ .ייז ףיוא םוא טינ רָאנ ךיז ןעמ טקוק

 רָאנ רימ ןעביוה ךילנהעוועג זַא ,םיקסע ערעזנוא ןיא טעװַאהרעפ ןוא

 -עּפס ,טכענ עכנַאמ ןיא רעבָא .לעמיה םוצ ןעגיוא ערעזנוא ףיוא טינ

 -ער ,רעבמעווַאנ ןוא טסוניוא ןופ ןעטַאנָאמ יד ןופ ןעטימ ןיא לעיצ

 טינ סָאד רעווש זיא סע זַא ,ןרעטש עניזָאד יד טימ לעיפ יוזא סע טנעג

 ,לעמיה ןעיירפ םעד רעטנוא רונ ךיז טניפעג ןעמ ןעוו ,ןעקרעמעכ וצ

 ןעבָאה ןָא ןעטייצ עטסעטלע יד ןופ זַא ,ןעגָאז וצ גירעביא זיא סע

 -ץרוק עזיד ןופ ףוס םעד ןוא גנורּפשרוא םעד ןעגעוו טכארטעג ןעשנעמ

 -רעביא טייצ ןוא ץַאלּפ לעיפ וצ ןעמונענ טלָאװ סע .ןרעטש ענילייוו

 יד עכלעוו ,סנעבילנרעבַא ןוא ןעדנענעל ,ןעגנודליבנייא יד ןעבענוצ

 ןעניזָאד םעד טימ ןעטכַאלפעגנעמאזוצ ןעבָאה ןעשנעמ עגיטייצרעפ

 ןעמ טָאה טרעדנוהרהַאי ןעט19 ןיא טשרע קרעוורעייפ ןעשילמיה

 ןעגנוטכַאבָאעב עכילדנירג ןוא עניסעמלענער ןעכאמ וצ ןעגנאפעגנָא

 ןעטפירש עטלַא יד ןיא טכוזענכָאנ ךיוא טָאה ןעמ .ןרעטש עדנעלאפ ןופ

 -רעייפ עשילמיה עסיורג סרעדנָאזעב ןופ ןעננוביירשעב ןוא ןעגנוקרעמעכ

 ענעדעישרעפ ןיא ןעגנוטכַאבָאעב יד טימ ןעכיילנרעפ וצ סָאד םוא ,קרעוו

 רעשירָאעטעמ רעדנעצנעלנ רעד טָאה סרעדנַאזעב .,סעירָאטַאוװרעסבָא

 ךילנהעווענ טצעי ןעמ טנעכייצעב "רָאעטעפ , טרָאװ ןעשיכירנ ן'טימ)

 רעבמעווַאנ ןופ קרעוורעייפ (רענייטש עשילמיה ןוא ןרעטש עדנעלַאפ
 "מיה עזיד וצ ןעמַאנַארטסַא ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןעניוצעגוצ 8

 | .ןעננוניישרע עשיל

 יד ןופ ןעטאטלוזער עטצעל יד זיולב ןעבעגרעביא ַאד ןעלעוו רימ

 ,עטרהעלעג ןופ ןעננורהיפסיוא ןוא ןעננושרַאפ עכיירלהָאצ

 -עניָאז עֶלַא ןופ ןוא ןרעטש עדנעלַאפ ןופ גנורּפשרוא םעד ןעגעוו
 -ופ ןוא ןעמַאנַארטסא יד ךָאנ ןענייז ?ככב רענייטש-לעמיה עטנַאנ

 רעד ךיוא רעטנוראד ,עטרהעלענ ענינייא .נינייא טינ טייוו רעקיז

 -עמ יד זַא ,ןעניימ ,עיניומ רעשרָאפ-רוטאנ רעשיזיוצנַארפ רעטמהירעב

 ןעווענ זיא עכלעוו ,הנבל רעטצַאלּפעג ַא ןופ ךעלקיטש ןענייז ןערָאעט

 ןענייז סָאד זַא ,ןעניימ ערעדנַא .תהנבל עניטנייה יד ראפ רענעלק

 רעשיזיוצנַארפ רעטמחירעב רעד .טענַאלּפ רעטרעטשוצ ַא ןופ רעקיטש

 -עטעמ יד זַא ,הרעשה יד טכַאמענ טָאה ןָאיראמַאלפ לימַאק םָאנַארטסַא

 ענילאמא יד ןוֿפ ; דילמענ ,אפונ דרע רעזנוא ןופ רָאנ ןעמַאטש ןערָא
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 יז רַאפ טפַארק ערעסערג לעיפ ַא טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןענַאקלואוו
 .ןעטייצ ערעזנוא ןיא ןענַאקלואוו

 םוצ רהעמ ץלַא טצעי ןעמוק רעשרַאפ עטרהעלעגנ עטסיימ יד רעבָא

 -ע מט ַא ק ע ט צ ַא ? ּפ ע ג ןופ ןעמַאטש ןערָאעטעמ יד זַא ,סולש

 א רהעמ ץלַא סיוא טניפעג ןעמ ןוא ןענופעגסיוא טָאה ןעמ .ןע ט

 סנעגנער ,ןענַאז וצ ָאז ,יד טימ ןעטעמַאק עסיוועג ןעשיווצ גנַאהנעמַאזוצ

 -ַָאמ יד ןיא טהעז ןעמ עכלעוו ,ןרעטש עדנעלַאפ ןופ ןעמַארטש רעדָא

 | .רעבמעווַאנ ןוא טסוגיוא ןעטַאנ

 ןופ עגינעי יד .ןעמענ ערעדנוזעב ןעגָארט ןעמָארטש עגיזָאד יד

 ןעהיצ ייז לייו ,ןע ד י א ע ס ר ע פ ןעמ טפור טסוגיױוא טָאנָאמ

 טהעז ןעמ ואוו ,?עמיה ן'פיוא טרָא םעד ןופ ץנַאלג א טימ סױרַא ךיז

 יד .ס ו א ע ס ר ע פ (עּפורגױרעטש) ןַאיצַאלעטסנַאק יד גידנעטש
 ייז לייו ,ןע דינ ַא ע ? ןעמ טפור רעבמעווָאנ טַאנָאמ ןופ ענינעי

 -נעטש טהעז ןעמ ואוו ,לעמיה ן'פיוא טרָא םעד ןופ סיױרַא ןעלהַארטש
 .הירא לזמ רעדָא ָאעל ןופ ןָאיצַאלעטסנָאק יד גיד

 טנַארט רעכמעווַאנ ןופ ןעטימ םעד םורַא ןרעטש עדנעלַאפ יד

 -י ד ע מ ַא ר ד נ ַא ייז טפור ןעמ .ןעמָאנ ןרעדנַאזעב א ךיוא טצעי

 ואוו ,לעמיה ן'פיוא טרָא םעד ןופ סיורא ןעלהַארטש ייז לייו ,ן ע ד

 רהוא 9 ןוא 8 םורַא) ?ַאדעמַארדנַא , ןָאיצַאלעטסנַאק יד ךיז טניפענ סע

 ּפָאק ן'רעביא עּפורגןרעטש עזיד ךיז טניפעג רעכמעווָאנ ןיא סדענבא

 .(קרָאי וינ ןיא
 טלעוו רעטרהעלעג רעד ןיא םורַא ךָאנ טיירטש ןעמ ןעוו רעבָא

 ראג ןיוש ןעמ טלעפייווצ ,ןרעטש עדנעלַאפ ןופ גנומַאטשבא יד ןעגעוו

 עכלעוו ,םיור-טלעוו םעד ןיא ףָאטש רעקיטש עניילק ןענייז ייז זַא ,טינ

 תונכש רעטנעהָאנ ןיא ןעמוק ייז ןעוו ,דרע רעד וצ ןעניוצענוצ ןערעוו

 ןענעק ןאד רונ ,געט ךיוא דילריטאנ ןוא) טכענ יד ןיא טָא .רהיא טימ

 + -ַאנ ןופ (ןעּפָאקסעלעט עטסערגנ יד טימ וליפַא ןעהעז טינ ייז רימ

 סרעדנאזעב ןענייז קרעוורעייפ עשילמיה עזיד ןעוו ,טסוגיוא ןוא רעבמעוו

 ,רענייטש עסיוועג ןופ ןעמַארטש טימ דרע יד ךיז טפערט ,טנַאילירב

 .גנוטכיר רעסיוועג א ןיא ךיז ןענעוועב עכלעוו

 יו ןעמַאנָארטסַא עטמהירעב עכלעזַא ןופ ןעננורהיפסיוא יד ךָאנ

 טענַאלּפ רעד ףױױא ןעלַאנַאק יד ןופ רעקעדטנע רעד ,ילערַאּפַאיקס

 -עמַאק ענעדנואוושרעפ עמיוועג ןופ נגוטכיר יד ןייז סָאד לָאז ,סרָאמ
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 ןעלַאפ ייז ןוא ךיז וצ דרע רעד ןופ ןעניוצעגנוצ ייז ןערעוו ןַאד .ןעט
 -בָארַא ןענעק ייז רעדייא ,געוו ן'פיוא רעבָא ,זנוא וצ רעטנורא עקַאט

 טימ ,טפול יד ןעדיינשכרוד ךָאד ייז ןעזומ ,ּפעק ערעזנוא ףיוא ןעֶלַאפ
 רעקיטש עזיד ןערעוו ייברעד .טלעננירעגמורַא זיא דרע יד רעכלעוו

 יירעבייר ןוא סיוטשנעמאזוצ םעד ךרוד ט צ י ה | צ  ױזַא ףָאטש

 -עגמוא ןערעוו ןוא געוו ץ'פיוא ן ע צ ַא ? ּפ ייז זא ,טפול רעד טימ
 י .ביוטש ןיא טושּפ ,ךעלעציפ ןיא טלעדנַאוו

 -עב עלעיפ ךרוד ןערָאװעג ןעזיוועב רַאבטיירטשעבנוא זיא סָאד
 טרידוטש ?לעיצעּפס ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאנַארטסַא ןופ ןעננוטכאבא

 .עצעזעג עשיזיפ יד ךָאנ ןייז ךיוא סע ףרַאד ױזַא .ןעגנוניישרע עזיד

 טנעיד ,ךיוה ןעליימ טלעגנירעגמורַא זיא דרע יד עכלעוו טימ ,טפול יד

 טלאהרעפ יז .ןעגנורידרַאבמָאב עשילמיה עזיד ןענעג ךַאד א יו זנוא

 טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי סייוו סָאד יוװ ,רעּפרעק ןעדעי ןופ ?ַאט םעד

 טרעוו טפול יד ךרוד ךַאז א ןופ לַאפ ַא ייב .עקיזיפ סעּפע טנערעלעג

 ןוא טכייל יו .ןעבייר ןופ טמוק טייקמעראוו יד .טמעראוועגנָא יז

 דנַאטשרעדיװ ץְלַא ךָאד יז טעטסייל ,ןייז טינ לָאז טפול יד רעטיש

 רעטנורא ןעלאפ ייז תעשב ךרוד רהיא ןעדיינש עכלעוו ,סרעּפרעק וצ

 ,לענוק-דרע םעד ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ יד ךרוד

 ,דרע רעד וצ טנהָאנ ױזַא רונ טמוק רָאעטעמ רעכלעוו דנענריא ןעוו

 געוו ןעכילנהעוועג ןייז ןופ טרהיפעגבָארַא ,ןעגָאז וצ אז ,טרעוו רע זַא
 רע טלַאפ ,דרע רעד ןופ טפַארק-סגנוחיצוצ יד ךרוד םיור-טלעוו םעד ןיא

 עצעזעג יד טיול ,טייקלענש רערעסערג ַא ץלַא טימ זנוא וצ רעטנורַא
 רעד ןופ דנַאטשרעריװ םעד ךרוד ,טייקרעווש רעדָא ןָאיצַאטיװַארנ ןופ
 -ערג ץלַא טרעוו ראפרעד .טרענעלקרעפ םייקלענש עזיד טרעוו טפול

 יד .רעּפרעק ןעדנעלַאפ םעד ןופ ץיה יד םעד ךרוד ןוא גנובייר יד רעס
 ןופ סנעטסיימ ,ןעלַאטעמ ענינייא ןופ ןעהעטשעב עכלעוו ,ןערָאעטעמ
 ,ןעזילַאנַא עשימעכ ךרוד ןענופעגסיוא סע טָאה ןעמ יו ,ןעזיי א
 ןעהעז רימ זַא ,טפול יד ןעדיינשכרוד רעייז ייב טציחוצ ױזַא ןערעוו

 ,יװ טא ,עסאמ עגידרעייפ ַא יװ ּפעק ערעזנוא רעביא ךיוה-דיוה ייז

 ,פ8 גנונכייצ רעד ףיוא ,לשמק
 וצ ןָא ןעביוה ריס זַא ,טמיטשעב ןעבָאה רעשרָאפ עטרהעלעג

 א ףיוא ךיז ןעניפעג ייז ןעוו ,זַאד טשרע ןרעטש עדנעלַאפ יד ןעהעז
 20 ןופ רעגירדעינ ןוא 110 ןופ רעכעה ,ליימ 40 ןיִב 80 ןופ טייקכיוה
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 ןעהעז רימ .ןרעטש ןעדנעלַאפ ןייק טקרעמעב טינ ךָאנ ןעמ טָאה ?יימ

 עסקיפ יד ןעשיווצ עיניל רעכיילג ַא ןיא ןעלַאפ ןערָאעטעמ יד יוװ ןַאד

 זיא סענעהילפ רעזיד ןופ טייצ יד .ןעדניוושרעפ ייז יו ןוא ןרעטש

 | | .עדנוקעס ַא ןופ רענינעוו דילנהעוועג

 ךיז ןעדיישרעטנוא "ןעדינַאעל , רעדָא ןערָאעטעמ-רעכמעוװַאנ יד
 -רעפ ןיא געוו רעייז ןופ גנעל רעד ןיא ןוא טייקלענש ,ךיוה רעייז ןיא

 ייז רעלענש סָאו .ןעדיאעסרעּפ רעדָא ןערָאעטעמ-טסונָא יד טימ ךיילנ

 -ענמוא ןוא טהילנוצ ייז ןערעוו רעלענש ץְלַא ,טפול יד ךרוד ןעהילפ

 -ייטש עזיד זַא ,ןענָאז נעמ ןעמ .ביוטש ןיא ןוא ןעזַאנ ןיא טלעדנאוו

 טהעטשנע עכלעוו ,ץיה עסיורג יד ךרוד ט נ ע ר ב ר ע פ ןערעוו רענ

 1 א װ /
 |װ / : וי יא 0 |

| | | : = 7 : 
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 / ןוא רע רעדייא ןייטש-לעמיה ַא ןעהעזעגסיוא טָאה סע יוו--,98 גנונכווצ
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 1804 ןיא ַאינרָאפילַאק ןיא ןעלַאפעגרעטנורַא

 טיי טשעט

 קענער שקעט
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 .ןינננטניגגטעטשל

 ןוא ןעלַאטעמ עטהילגוצ ןוא עטציהוצ יד .טפול יד ךרוד לאפ רעייז ייב
 -רעיוז םעד טימ ןַאד ךיז ןעטפעהעב ןערָאעטעמ ןופ תודוסי יד ללכב

 -ע ר ב ו צ ןערעוװ ןרעטש עדנעלַאפ יד ,ץרוק .טפול רעד ןופ ףָאטש
 .ּפעק ערעזנוא רעביא 40 ?יימ ַא ןעכיירגרעד ייז רעדיא ,ט ? ע ק

 -רעייפ , עזיד רַאפ ךיז ןעקערש וצ סָאװ טינ רָאנ םורַאד ןעבָאה רימ
 ."סנעגער עניד

 -רעייפ ַא רעדָא ןרעטש רעדנעלַאפ א סָאד ,ןעטלעז ױזַא טפערט סע

 ּפעק ערעזנוא ףיוא ןעלַאפבָארַא עקַאט לָאז ןייטש רעשילמיה רעגיד
 ןעבָאה טרעדנוהרהָאי ןעט18 ןופ עטרהעלעג יד זא ,רעקיטש עסיורג ןיא

 רעד ןיא ןעריסַאּפ ןעק סעכילנהע סָאװטע סָאד ,טנעקיילעג ןעצנַאנ ןיא
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 ןענעוו רעכיב ןוא ןעטפירש עטלַא ןיא ןעגנוביירשעב יד .טייקכילקריוו

 ןהעזענ טָאה ןעמ עכלעוו ,רענייטש עשילמיה ןוא ןעלנוק עגידרעייפ

 -נערענוד א טימ ןעטפול רעד ןיא נידנעצַאלּפ רעטרע ענעדעישרעפ ןיא

 רענינעוו רעדָא רהעמ ךיז נידנעבָארגנייא ןוא גידנעלַאפ רעדָא ךַארק ןעד

 "נוה ַא טימ רהעפעננוא עטרהעלעג יד ןעבָאה סָאד -- דרע רעד ןיא ףעיט
 רעבָא טנייה .,תוישעמ-אבב סלַא טכַארטעב טושּפ קירוצ רהָאי טרע

 רעטנורַא עקַאט ןעלַאפ סע זַא ,טינ רעטרהעלענ ןייק ןיוש טלעפייווצ

 .ןעלגוק עגידרעייפ ןוא רענייטש עשילמיה ערעווש ץנַאג

 טינ ץנעטסיזקע רעייז ןיא עזייוועב עראבטיירטשעבנוא טָאה ןעמ

 עסיורג ןעבילקעננעמאזוצ טָאה ןעמ ואוו ,סמואעזומ יד ןיא זיולב

 ,לעמיה ןופ רעטנורא ןעלאפ עכלעוו ,רענייטש יײלרעלַא ןופ ןעלהאצ

 לייוו ,רעטנורא ןעלַאפ ייז יו ,עזייוו ןוא טרַא רעד ןיא ךיוא ןרעדנַאז

 ערעייז טימס טעטכַאבָאעב סע ןעבָאה עטרהעלעג עטסואוועב עגינייא

 ךיז ןעניפענ ירָאטסיה ?ערושטאנ ווא םואעזומ רעקרָאי וינ ןיא .ןעגיוא

 ,רענייטש-לעמיה עגידריווקרעמ ןוא ערעווש ,עסיורג רחעז

 "ער יד ןיא עלַאר עסיורג ַא טלעיּפשעג ןעבָאה רענייטש עכלעזַא
 -ענרעפ טושּפ ייז טנעלפ ןעמ .רעקלעפ עטלַא ענינייא ןופ ןענָאיגיל

 עטסעטמהירעב יד ןופ רענייא ."רעטעג יד ןופ םיחולש , סלַא ןערעט |

 ."ענ א) אינירפ ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןערָאעטעמ עטרעטעגרעפ יד ןופ

 טָאה תורוד עגנַאל ןופ ףיולרעפ ןיא .(ןעיזַא-ןיילק ןופ ?ייהט רעסיוו

 יד סּלַא ןייטש ןענידכעלייק ןעצרַאװש ַא וצ טקובעג ןעטרָאד ךיז ןעמ
 רימ ןעלעוו בנא) "רעטענ ןופ רעטומ , יר ,עלעביס ןופ גנורעּפרעקרעפ

 טַאהענ טָאה עכלעוו ,"רעטענ ןופ רעטומ , עזיד זַא ,ןעקרעמעב ַאד

 -טסירק םעד ןופ טרובעג רעד ךָאנ גנַאל אפונ םיור ןיא ךיוא ןעלּפמעט

 -טסירק יד טימ ןערָאװעג ןעטכַאלפעגנעמַאזוצ זיא ,"ןהוז ס'טָאג , ןעכיל

 ,(עיראמ רעטומ רעניד'הלותב ןייז ןענעוו ןעדנענעל עכיל

 -נעל יד ןעשרעהעב וצ ןעננאפעגנָא טָאה םיור ןעוו ,טייצ רעד וצ

 זַא ,האובנ ןימ א ןערָאװעג טיײרּפשרעפ זיא ,?לודנח-םי םורַא רעד

 ןעניזָאד םעד ךיז וצ ןעננערברעבירא ןוא ןעציזעב ןעלעוו רעמיור יד ןעוו

 יד .החלצה ןעשרעה נידנעטש ייז ייב טעװ ,ןייטש-לעמיה ןעשינירפ

 ןעגיטרָאד םעד ייב ןייטש ןעזיד טנַאלרעפ םוראד עקאט ןעבָאה רעמיור
 -טסירק יד ראפ 904 רהָאי םעד םורַא םהיא ןעבָאה ןוא סולַאטַא נינעק
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 -ערעצ עסיורנ טימ םיור ךָאנ טכארבעגרעבירַא גנונכער-טייצ עכיל

 .טינ ןעמ סייוו ,םהיא ןופ ןערָאװעג רעטעּפש זיא סע סָאװ .סעינַאמ

 -ייה עטסערג יד זיא רעכלעוו ,ןייטש רעצרַאװש רעטמהירעב רעד

 זיא ,רבק ס'טעפָארּפ רעייז טרעיצעב ןוא רענַא'דמחמ יד ייב טייקניל

 זיא ןייטש רעניזַאד רעד זַא ,ןענעכער עטרהעלעג .,רָאעטעמ ַא ךיוא

 ,} צעטי ע :
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 .1878 ןוא וָאווא ןיא ןעלַאפעגּפָארַא זוא סָאװ ,ןיוטש-לעמיה ַא---,84 גנונכווצ

 יד ראפ טייצ עצרוק ַא טימ ןעיבַארַא ןיא ?עמיה ןופ ןעלאפעגבארַא
 .ןַאיגילער רעשינא'דמחמ רעד ןופ ננוהעטשטנע

 ןעניפעג ןָאדנַאל ןיא טפַאשנעסיװ:רוטַאנ ןופ םואעזומ םעד ןיא
 טָאה ייז ןופ 899 ןענעוו .רענייטש-לעמיה ןופ סרעטסומ 506 טצעי ריז

 -יה ןופ ןעלאפעגרעטנורא עקַאט ןענייז ייז זַא ,עזייוועב עוויטיזַאּפ ןעמ
 ,רענייטש-לעמיה ןענייז ייֵז זַא ,ןעמ טסילש ענירעביא יד ןענעו ;לעמ



 245 ץינארק םיליפ

 רעייז ייב ןהעזעג טָאה ןעמ עכלעוו ,עכלעזַא וצ ךילנהע ןענייז ייז ?ייוו

 .ןָאט 5 רהעפעגנוא טגעוו ייז ןופ רעטסערג רעד .דרע רעד ףיוא ןעלַאפ
 ,ןרַאגנוא ןיא ןעלאפעגרעטנורַא רָאעטעמ רעסיורג א זיא 1860 ןיא

 דרע רעד ןיא ןעבָארגעגסױא רע טָאה ןעלַאפ םייב .טנופ 547 טגעוו רע

 | .ףעיט סוט 11 ךָאל א

 יריּפ לַארימדא טָאה דנַאלדנערג ןיא ןעזייר ענייז ןופ רענייא ףיוא

 "עג ןוא ןָאט בלַאה ַא ןוא 86 טנעוו סָאװ ,ןייטש ןעשילמיח ַא ןענופעג
 וינ ,ירָאטסיה ?עדושטענ ווא םואעזומ ןַאקירעמַא ןיא טנייה ךיז טנימ

 + סופ 13 זיא טָאװ ,רָאעטעמ א ןענופעג ןעמ טָאה ָאקיסקעמ ןיא .קרָאל

 לָאז ןוא ןָאט 90 ןעגעוו לָאז רע .קיד סופ 5 ןוא טיירב סופ 6 ,גנַאֿל

 .רענייטש עשילמיה עטנַאקעב טצעי ןזיב עלַא ןופ רעטסערג רעד ןייז

 זיא סָאװ ,רָאעטעמ ַא ןהעז טצעי ןעמ ןעק םואעזומ רעזירַאּפ םעד ןיא

 .טנופ 1000 רעביא טנעוו רע .ָאקיסקעמ ןיא ןעוועג טרעטענרעפ לָאמא

 טסיא ןופ ץַאלּפ ַא ןיא ןעלאפעגרעטנורַא רָאעטעמ ַא זיא 1898 ןיא

 ראפ ןעמנועגנָא םהיא ןעבָאה ןעטרָאד ענערָאבעגנייא יד .אקירפַא

 סָאװ ,גייצ טימ טקערעב ,לעמיוב טימ טבלאזעג םהיא ןעבַאה ,טָאנ א

 ,לעּפמעט ַא ןיא טלעטשעגנניירא ןוא ,ןעלרעּפ טימ ןעוועג טצופעב זיא

 יו ,לעיּפשייב א רימ ןעבָאה ָאד .םהיא וצ טקובעג ךיז טָאה ןעמ ואוו

 -לוק עגיטייצרעפ יד ייב רענייטש עכלעזַא טרעטענרעפ טָאה ןעמ יוזא

 ,רעקלעפ-רוט
 טיובעגפיוא ןעמ טָאה ןרָאגנוא ןיא סָאד ,טסואוועב ךיוא זיא סע

 "עמ ַא טייק ַא ףיוא טדימשעגוצ ןעטלאהעג טָאה ןעמ ואוו ,עכריק א

 םעד קַאנק ןעדנעביוטרעפ ַא טימ ןעלאפעגרעטנורא זיא רעכלעוו ,רָאעט

 יו ,ןייטש ןעויד ףיוא טקוקעג טָאה ןעמפ .,1514 רעבמעטּפעפ ןעט7

 . רעד ןיא טריסַאּפ טָאה לאפ רעכילנהע ןא .טָאנ ןופ קנאשעג ַא ףיוא

 -עמ א ןעטלאהעג ןעמ טָאה ןעטרָאד .ךיירקנארפ ,אוטרַא ץניווַארּפ

 טָאח ןעמ לייוו ,עכריק ַא ןופ ןעטימ ןיא טייק ַא וצ טדימשעגוצ רָאעט

 ,טלעוו-לעמיה רעד ןיא קירוצ ןענַארטבָא ךיז ןעק רע זַא ,טביולעג

 ןעק ,קרָאי וינ ,ירָאטסיה לערושטענ ווא םואעזומ ןאקירעמא ןיא

 ןעכלעוו בעילוצ ,"רָאעטעמ טעמַאליװ, ןעטנַאנעגַאז םעד ןהעז ןעמ

 רעביא ,גנַאל סופ 10 זיא רע .,סעצַארּפ ַא ןערָאװעג טרהיפעג זיא סע

 15 טנעוו סָאװ עסַאמ עזיד .קיד סעשטניא 5 םופ 4 ןוא ךיוה סופ 6

 דלַאװ א ןיא 1009 ןיא סרָאטקעּפסַארּפ ןופ ןערָאװעג ןענופעג זיא ןָאט
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 טימ טָאה סרָאטקעּפסַארּפ עזיד ןופ רענייא .ןיעמ ,דנַאלטרַאּפ ןעבעל

 ; םרַאפ ןייז ףיוא רָאעטעמ ןעזיד טּפעלשענרעבירַא טייקנירעווש עסיורג

 -עלענ זיא ןייטש רעזיד ואוו ,טרָא םעד ןופ רעמיהטנעגייא רעד רעבָא

 ןייז ןופ לייהט ַא סלַא טרעדָאפעג םהיא טָאה ,גנַאל יו טסייוו רעוו ןענ

 ןופ גנודיישטנע ןַא טימ טגידנעעג ךיז טָאה טיירטש רעייז .טנורג

 םעד ןופ תיבה-לעב םוצ טרעהעג ןייטש-לעמיה רעד זַא ,טרוָאק םירּפוס

 ךיוא ןענייז ןעסעצַארּפ עכילנהע .ןענופעג םהיא טָאה ןעמ ואוו ,דלעפ
 זַא ,ןעדעישטנע ןעמ טָאה ןעטרָאד רונ ,ךיירקנַארפ ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ןעהעזענ רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,ןַאמ םוצ טרעהעג רָאעטעמ רעד !

 .ןעלַאפרעטנורַא םהיא

 טון

 ,ליעגרָא ןיא ןעלַאפעגּפָארַא זיא סָאװ ,ןייטש-לעמיה .ַא--.99 גנונכיוצ
 ,1804 יַאמ ןיא ,ךיורקנַארפ |

 -עג טע'נרה'רעד ןענייז ןעשנעמ זַא ,ןעֿפַארטענ ךיוא ןיוש טָאה סע
 טעטיוטעג ןַאמ ַא זיא 1897 ןיא .טסעג עשילמיח עניזָאד יד ךרוד ןערָאװ
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 ,רָאעטעמ רע'תמא ןַא זיא סָאװ ,ןייטש ַא ןופ ןעידניא ןיא ןעראוועג

 .סמואעזומ עכילטע ןיא טצעי ךיז ןעניפעגנ ןייטש ןעזיד ןופ ןעלייהט

 ןייטש רעשילמיה ַא זַא ,ןעבירשרעפ ןיא סעקינָארכ עשיזעניכ ןיא

 -עמ יירד .ןָאזרעּפ 10 טעטיױטעג ןוא עטערַאק א טדעטעמשוצ טָאה

 1876 ןיא דנַאלננע ןיא ןערָאעטעמ ןופ ןערָאוװעג טעטיוטעג ןענייז רענ !

 .18986 ןיא ,סטייטס דעטיינוי ,ָאסנעקרא ןיא ןוא

 סיטסושז עד יעלַאּפ רעד זַא ,ןעפָארטענ טָאה 1618 יַאמ ןעט7 םעד

 -רעייפ א ךרוד ןערָאװעג ןעדנוצעגנַא זיא זירַאּפ ןיא (זיוה סטכירעג)

 זיא סָארנ-על-ןירוט טדָאטש רעשיזיוצנארפ רעד ןיא .,רָאעטעמ ןעניד

 ייברעד זיא ןוא סָאנ עטריקורב ַא ףיוא ןעלאפענּפָארא רָאעטעמ א

 ,ןערָאוװעג טלעקערבוצ ןיילא

 ,רעסַאװ טימ טקעדעב זיא דרע רעד ןּופ לעטרעיפ-יירד יו ױזַא
 {עוו ןעבַאה עכלעוו ,ןערָאעטעמ עטסיימ יד ךילנײשרהַאװ ךיז ןעניפעג

 ,םי ןופ דנורנ םעד ףיוא ,לענוק-דרע רעזנוא וצ נעוו א ןענופענ זיא סע
 ר ע ס ע ר ג ץל ַא טרעוו דרע יד זַא ,רעכיז סע זיא סלַאפנעדעי

 {יילק יו טָא ,טסענ עשילמיה עכלעזא ךרוד ר ע ר עווש {ןו א

 ןרעטש עדנעלַאפ עלַא טעמכ ןעכלעוו ןיא ,ביוטש רעד זיא סע טכייל ןוא
 "יינש ייז תעשב ,דרע רעד וצ ןעלאפ רעייז ייב טלעדנאווענמוא ןערעוו

 ץיה יד ןופ ןעצלָאמשוצ ןוא טהילנוצ ןערעוו ןוא טפול יד ךרוד ןעד

 .גָאט ןעדעי ןָאט לעסיב ןהעש ַא ןעמַאװצ סע טכַאמ ,גנובייר ךרוד

 ןעמַאנַארטסַא ערעדנַא ןופ ןוא םָאקוינ רָאסעּפָארּפ ןופ ןעגנונכער יד ךָאנ

 -נינעוו קרעוורעייפ עשילמיה יד ךרוד ר ע ר ע וו ש דרע יד טרעוו

 .רהֲאי סעדעי ןָאט דנעזיוט טרעדנוה טימ סנעטס

 א סָאד זיא ?לענוק-דרע םעד ןופ עסַאמ רעד טימ ךיילנרעפ ןיא

 רעבָא .גרַאב ןעסיורג א ףױױא עלעדמאז א יװ ױזַא ,טייקגיניילק

 ןערהַאי ןענַָאילימ עטרעדנוה טלא ןיא ?ענוק-דרע רעזנוא יו יױזַא

 -רוטאנ ןוא רעקיזיפ ,ןענַאלַאעג ןופ ןעננונכער ןוא עזייוועב יד ךָאנ

 -סָאק םעד ךרוד דרע רעד ןופ סקַאװ-וצ רעד טרעוו ,?ללכב רעשרָאפ

 "יידעב ץלַא רענייטש-לעמיה ןוא ביוטש ןעשירָאעטעמ רעדָא ןעשימ
 .רעדנעט

 ,ןליפַא םאזננאל ,ךיא ט ס ק א ו זו דרע-רעטומ רעזנוא ,רוציקב

 עדנעלאפ יד ןענאוו ןופ .ראבטיירטשעבנוא זיא סָאד ,גידנעטש רעבָא

 עסיוועג ןופ רעדָא ןעטענַאלּפ עטצַאלּפוצ ןופ ,ןעמוק טינ ןעלָאז ןרעטש
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 -ַאנ רעד ןיא ןעמונעגנָא טנייה זיא סָאד יו ,ןעטעמָאק עטרעטעמשוצ

 -ךרע רעד זַא ,זיא ןופרעד טָאטלוזער רעד רעבָא ,טפַאשנעסיוו-רוט
 ,רערעווש ךיוא ךילגלַאפ ןוא רעסערג ץְלַא םעד ךרוד טרעוו לענוק

 ,עענש טימ טקעדעב ניבייא ןענייז עכלעוו ,נרעב עכיוה יד ףיוא

 ,ףַאטש עצרַאװש ךעלעציּפ ןעבילקעננעמאזוצ רעשרָאפ-רוטַאנ ןעבָאה

 -עב עשיּפָאקסָארקימ ךרוד ןעזיוועב סע טָאה ןעמ יװ ,ןענייז עכלעוו

 -א ע ט ע מס יװ סרעדנַא טינ ,ןעזילאנַא עשימעכ ןוא ןעננוטכַארט

 ןיא ןעטלאהטנע ףָאטש ךעלעציּפ עניזָאד יד .ביוט ש ר עשיר
 יו יוזא ,(ןעלהָאק) ןָאברַאק ,לעקינ ,םויזענגַאמ ,ןעזייא סנעטסיימ ךיז
 {העז ןעק ןעמ עכלעוו ,רענייטש עשילמיה רעדָא ןערָאעטעמ עסיורג יד
 | ,סמואעזומ ןיא

 "רע םוצ .ןעסאלק יירד ןיא טלייהטוצ ןערעוו רענייטש-לעמיה יד

 ןעמָאנ םעד ךילנהעווענ ןענַארט סָאוװ עכלעזַא ןערעהענ סַאלק ןעטש

 -מענ ,ןעזייא ךילסילשסיוא טעמכ ןעטלַאהטנע סָאװ ןוא "ןעטירעדיס,

 יד .,?לעקינ ענירעביא סָאד ןוא ןעזייא טנעצַארּפ 99 זיב 80 ןופ ,ךיל

 -ןלַא יו ,תודוסי ערעדנַא ןופ גנושימוצ ַא ןעטלַאהטנע ןעסַאלק ערעדנאא
 / ,םויסַאטַאּפ ,םוידַאס ,לעבעווש ,רָאפסַאפ ,טלַאבָאק ,םויזענגַאמ ,םוינימ
 ןערוּפש ךיוא ןענופעג ןעמ טָאה רענייטש-לעמיה עכנַאמ ןיא וו .ז .א

 | .םוניטַאלּפ ןוא דלָאנ ,רעבליז ןופ

 -טפַאשנעסיוו-רוטאנ ַא ןופ גיטכיוו ךיוא ןוא טנַאסערעטניא רהעז

 ' ףענייטש-לעמיה עכלעזַא ענינייא זַא ,טקַאפ רעד זיא טקנוּפדנַאטש ןעכיל

 "ןפענ טָאה ןעמ ,לעיּפשיײיב םוצ .ןע טנע טי ד ךיז ןיא ןעטלַאהטנע
 ןיא ןעלאפענרעטנורא ןזיא סָאװ ,טירָאעטעמ א ןיא ןעטנעמיד ןענ

 -על ןייטש ַא ןיא ךיוא ,עינרעבוג רעזנעּפ ןיא ,יערואדָאװַאנ ןעבעל 0

 ןופ רעטַארק םעד ןעבעל ן ע ז יי א ןיא ןוא (ילישט) טָאנראק ןעב

 ןופ גנורּפשרוא רעשילמיה רעד .אנַאזירַא ןיא ןַאקלואוו ןענילַאמַא ןַא

 ןיא טריזילַאטסירק ןענייז סָאװ ןעטנעמיד יד ןופ ןוא ןעלַארענימ עזיד

 יוזא יו ,טמיטשעב טינ ךָאנ סייוו ןעמ .טפַאהלעפייווצנוא זיא ,ייז

 זַא ,ןֶָא טמהענ ןעמ רעבָא ;טעדליבענ טרָאד ךיז ןעבָאה ןעטנעמיד
 -עכ עסיוועג ןעגנולעגנ זיא סע יװ ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןעהעשעג זיא סָאד
 זעמוקעב וצ ,ן ַא ס ַא ו מס זיוצנארפ ןעטמהירעב םעד לעיצעּפס ,רעקימ

 ירַאק) ף ַא ט ש -? ה ַא ק ןופ ןעטנעמיד ע'תמא סעירָאטַארָאבַאל ןיא
 .ןעלהיוק ,טדערעג טושּפ רעדָא ,(שילגנע ףיוא זאב
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 -דנעהיצנא ןוא עטסדנעצנעלגנ ,עטסרעייהט יד טָא ,ןעטנעמיד זַא

 עט ריז ייל א ט סיי ר ק רונ ןענייז ,רענייטש-לעדע עלַא ןופ עטס

 ןענופעגסיוא רעקימעכ ןעבָאה סָאד ,ןע? היוק ךע? קי טש

 יו טקנוּפ ןעטנעמיד ןענערברעפ ןעק ןעמ .קירוצ גנַאל ץנַאג ןיוש

 רהעז ַא ןעבָאה וצרעד ףראד ןעמ רונ ,ןעלהיוקדץלַאה רעדָא טיפַארג

 טָאה סע רעוו .ץיחה דַארנ 880 ןופ רענינעוו טינ ,רוטַארעּפמעט עכיוה

 ,טנייצ ןעמ ױזַא יו ,ךיוא סייוו רעד ,עימעכ ןיא העידי א סעּפע רֹונ
 ט ?ל א ט ש ע ג רעדָא ם ר ַא פ עסיוועג ַא רונ ןענייז ןעטנעמיד זא

 -ַאנרַא עלא ןופ טנעמאדנופ רעד זיא סָאװ ,ףָאטש-ל?חָאק דוסי םעד ןופ

 ס ע ט ב ע ? ע ב םעֶלַא ןופ ,ןעצנַאלפ ןוא תויח יילרעלא ןופ ,ןעמזינ

 .רוטַאנ רעד ןיא

 וצ ,רוטַאנ רעד ןופ סעצָארּפ ןעיד ןע כא מו צ כ ַא 2 רעבָא

 ןענירקסיורַא ןופרעד ןוא ?היוק לעקיטש ַא ,ןעגָאז ריִמָאָל ,ןעמהענ

 -טע טימ זיב טנעקענ טינ ןעמ טָאה סָאד -- טנעמיד עלעציּפ ַא ןליפַא

 ךיוא .טרעטַאמעג טינ ךיז ןעבַאה רעקימעכ לעיפ יו ,קירוצ רחַאי עכיל

 .ךילטסניק ױזַא יו ,נעו םעד טנייצעג טָאה ןַאסַאומ יו םעדכאנ ,טנייה

 ןעמוקעב וצ רונ סע טננילענ ,ןעטנעמיד עניטכיר ןעריצירבאפ וצ

 ןעשיטקַארּפ א סעּפע טינ טָאה סָאד זַא ,ךדאלטנעמיד עקניציּפ עכלעזא

 ַא ןעניפענ ךיוא ,ךילניישרהאוו ,ןעמ טעוו טייצ רעד טימס .הטרעוו

 -טע ןעגעוו ןעלָאז סָאװ ,ןעטנעמיד ערעסערג ןעריצירבַאפ וצ ?עטימ
 -סיורא ױזַא טפַאשנעסיװ יד טָאה סלאפנעדעי רעבָא ; טאראק עכיל

 .רוטַאנ רעמוטש רעד ייב סינמייהעג א ךָאנ ןעסירענ

 לָאז סָאװ ,ןייטש-?עמיה אזַא ןעפַארטעג טינ ךָאנ ןעמ טָאה עלייוורעד
 סָאװ ,טנעמעלע אזַא טסייה סָאד ,דוסי ןעיינ ַא סעּפע ןעטלַאהטנע
 ,גנוזייוונָא ןַא זיא סָאד .דרע רעד ןופ ןעדָאב םעד ןיא טינ ךיז טניפעג
 ןענַאװ ןופ ,סרעּפרעק עשילמיה יד זַא ,ןעסילש ןעמ זומ ןומרעד ןוא
 תודוסי ערעייז ןיא טינ ךיז ןעדיישרעטנוא ,ןעמַאטש רענייטש-לעמיה יד
 .לעגוק-דרע רעזנוא ןופ

 ןעכאז עשינַאנרַא ןופ םינמס ענייק ןענופענ טינ ןעמ טָאה ךיוא

 עכלעוו ,רענייטש-לעמיה יד ןיא (תויח ןוא ןעצנַאלפ ןופ : טניימ סָאד)

 -ענסיוא ךילדנירג ןוא דרע רעד ףיוא ןענופעג טצעי זיב טָאה ןעמ

 "עב עוויטיזַאּפ ענייק ןעבָאה רימ סָאד ָאז ; טריזילַאנַא ןוא טשרַאפ
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 רעזנוא בלאהרעסיוא ךיז ןעניפעג ןעסינעפעשעב עגידעבעל זַא ,עזייוו

 | - .לעגוק-ררע

 ןוא טײקמירַאװ ,טכיל ןופ לַאוװק ןטימ ןענעקעב ךיז רימָאל טצעי

 -עירשעב-ןעביוא עלַא ןופ רעטנעצ םעד טימ ,דרע רעזנוא ףיוא ןעבעל

 .אפונ ןוז רעד טימ ,ןעטעמַאק ןוא ןעטענַאלּפ ענעב

 .29 לעטיּפאק

 .ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד ןעטסעמ ןעק ןעמ יו
 יו ,ןעלעטשוצרַאפ ךיז רעווש סע זיא ,ןוז רעד ףיוא גידנעקוק

 לעיפ טינ סיוא ךָאד טהעז יז .טייקכילקריוו רעד ןיא זיא יז סיורג
 | .הנבל רעד ראפ רעסערג

 ,ררע רעד ףיוא טייקמיראו ןוא טכיל ןופ לאווק רעד זיא ןוז יד זַא
 -ייז ייז ןעוו ,טסואוועג ךיוא ןוא טלהיפעג ןעשנעמ ןיוש ןעבָאה סָאד
 רַאפ וליפַא עפוטש רעגיטסייג רערענירעדעינ לעיפ ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענ
 גנאנרעטנוא ןוא גנאנפיוא רהיא טימ .טייצ רעזנוא ןופ עטסעדליוו יד

 -יה ן'פיוא סעיציזַאּפ ןוא ןעגנורעדנאוו ערהיא טימ ןוא גָאט ןעדעי
 -ץנַאלפ רעד ןופ גנובעלפיוא רעד טימ סרעדנַאזעב ,רהָאי ןעדעי לעמ
 ךָאד ןענייז ,גנילהירפ ןיא ןעלהַארטש עדנעקיווקרע ערהיא רעטנוא טלעוו
 -אלאהטימ עֶלַא ןערָאװעג ןעצלַאמשעגנעמאזוצ ןוא ןעטכַאלפעגנעמַאזוצ
 ,םיבוט-םוי "עגילייה , עלַא ,ןעטייקבילטסעפ-סקלָאפ עלַא ,תושעמ עשיג
 ןענַאיגילער עֶלַא ,ןעטסנעידניצעג ןוא "סעירעטסימ עכילטעג , עלַא
 ,ללכב

 -ועלב ןופ רוקמ רעד , -- ןָאירַאמַאלפ טביירש -- "ןוז עכילטעג יד,
 -נהעש ןופ ןוא ןעבעל ןופ ,גנונעוועב ןופ ,טייקמיראוו ןופ ,ןייש ןעדנעד
 ערַאבקנַאד יד טקובעג ןעטייצ עלַא ןיא ךיז ןעבַאה רהיא וצ -- םייה
 טלהיפ רע לייוו ,רהיא טרעדנואוועב רעדנעסיוונוא רעד ,עכילברעטש

 טצעש רעטרהעלעג רעד :;ץנַאלג ןוא טכאמ רהיא ןופ גנוקריוו יד

 רעזנוא ןיא טייקגיטכיוו רחיא ןעסיוו וצ טנערעלעג טָאה רע לייוו ,רהיא

 ןיא טהעז רע ?ייוו ,רהיא טסירנעב טסיטרַא רעד ; םעטסיסי-טלעוו
 ;"סעינַאמרַאה עלא ןופ עכַאזרוא יד טכַארּפ רהיא
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 -ןעטענַאלּפ םעד ןופ ץרַאה יד תמאב זיא ןרעטש רעניזעיר רעזיד,
 רעד ןיא ןעלהיפ ךיז טזָאל ןעסלוּפ עשילמיה ענייז ןופ עדעי .םזינַאנרַא

 זיירק ַא ףיוא טבעווש סָאו דרע רעניילק רעזנוא וצ זיב ,סנעטייוו

 .סָאװ ,ןטּפענ םוצ זיב ;םהיא ןופ טייוו רעטעמַאליק ןָאיליפ 9

 זיב ;םהיא ןופ רעטעמָאליק ןָאילימ 4500 זיירק ַא ףיוא ךיז טנָארט
 זיב ;םהיא ןופ רעטייוו ךָאנ ןערעדנַאװ סָאװ ,ןעטעמַאק עכיילב יד וצ

 ןעכילדנענוא ןיא רעטעמַאליק ןעדרַאילימ ןוא ןעדרַאילימ ,ןרעטש יד וצ

 טגָאלש ץראה רעדנעמַאלּפ רעזיד ןופ ןעסלוּפ יד ןופ רעדעי -- ;םיור
 סָאװ ,טפַארק עדנעקיווקרע יד סָאמ ַא ןהָא רָאנ טיײרּפשרעפ ןוא סיױרַא
 ךיז טגָארט טפארק עזיד .ןעטלעוו עֶלַא ףיוא קילג ןוא ןעבעל טפַאש

 זילב טרעיוד סע .טייקלענש רעטרעהעגנוא ןַא טימ םיור-טלעוו ןיא
 טלייהט סָאװ ,דנורגבָא םעד ךרוד ןעדיינש ןעלהארטש יד זיב טונימ 8

 לענש יו ,קנַאדעג רעזנוא .ןרעטש ןעלַארטנעצ ןעזיד ןופ ּפֶא זנוא

 ןופ גנורּפש םעד ךילטייד ןעפיירגעב טינ ןעק ,ןעהילפ טינ לָאז ןיילַא רע

 .גנוגעוועב-טכיל רעד ןופ ע ד נו ק ע ס עדעי רעטעמָאליק דנעזיוטמ 0

 ןעבָאה ריס ! רעטנעצ ןעזיד ןיא טניל סע עינרענע ןַא ראפ סָאװ ןוא

 ןוא 108 זיא רעטעמַאיד רהיא ,ןוז רעד ןופ סיורג רעד ןופ טרעהעגנ ןיוש

 -עװ טינ .רעטעמַאיד ס'לענוק-דרע רעזנוא ןופ רעגנעל לָאמ בלַאה ַא
 -עב ךיז ןענעק דרע רעזנוא יו ןעלגוק עכלעזַא 1,979,000 ןופ רענינ
 רעזנוא ראפ ר ע ר עוו ש ?ָאמ 894,000 זיא יז .,רהיא ןיא ןעטלאה

 "? ןעטייקסיורג עכלעזַא ןעמהענעב רָאנ ןעמ ןעק יו .דרע

 -ַאלּפ רעד ןופ רעטנעצ רעד סע זיא עסַאמ ערעייהעגנוא עזיד טָא

 .ךעלטיּפאק ענירַאפ יד ןיא טכַארטעב ןעבָאה רימ עכלעוו ,טלעוו-ךעטענ

 -ענרָאפ זיא ןעטענַאלּפ ערעסערג יד טימ ךיילנרעפ ןיא סיורג רהיא

 רעזנוא סע זיא עלעציּפ ַא ראפ סָאװ 56 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטש
 ! ןעבעל ןוא טײקמירַאװ ,זייש ןופ רעטנעצ ןעזיד טימ ךיילנרעפ ןיא דרע

 ןיא רָאנ ןעמ זיא יו ןוא 4 ןהעגרעד רעבָא סע ןעמ ןעק ױזַא יו

 ,טיירב ,ננעל יד ןעמיטשעב וצ ,ןעננוטסעמ עכלעזא ןעכאמ וצ דנַאטש

 ? ןעטייקטייוו עכלעזא ףיוא ןעכאז ןופ .וװ .ז .א ,טכיוועג ,גנאפמוא

 ךיז לָאמנייא טינ סיווענ טָאה רעזעל רעד עכלעוו ,ןענארפ עזיד

 עגירַאפ ןיא ןערָאװעג טרהירעגנַא ןיוש ןענייז עכלעוו ןוא טלעטשענ

 ,טייוו יוזא ןערעפטנערעפ ןעריבורּפ טצעי ָאד ךיא לעװ ,ךעלטיּפַאק
 -עג טרעוו סָאװ ,עימָאנָארטסַא רעביא ךוב ַא ןיא ךיז טזָאל סָאד יו
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 יי .עוגקג}61 יה טוי יט א א ןג16ותס {ע הגיז א

 ,רעטיולגעב ערעסערג ערהיא טימ ךיילגרעפ ןיא ןוז וד---.86 גנונבווצ

 ןוא קיטעמהטירַא ?עסיבַא זיולב ןענעק עכלעוו ,ןעשנעמ ראפ ןעבירש

 סע סָאװ ,קעיירד ַא ןיפ עצעזעגנ יד ןוֿפ טרעהענ טינ רָאנ רשפא ןעבַָאה

 טימ סע טפור ןעפ יוװ רעדָא ,ןעננוטסעמ-דרע ןופ תיב-ףלא .רעד זיא

 .עירטעמָאעג ,רעטרעוו עשיכירג

 .-ער יד ףיוא ןעזָאלרעפ גידנעטשלאפ ךיז רימ ןענעק דילטנעגייא
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 ,ןייֵלַא םעד בעילוצ ןיוש ןעגנונכער עשימאנַארטסיא עלַא ןופ ןעטַאטלוז
 יוקיל ןעגעוו ןעגנוהיצעפָארּפ יד ןיא גיטכיר סױרַא ךיז ןעגייצ ייז סָאװ
 .ןעטעמָאק ןופ ךיוא יו ,ןעטענַאלּפ ןופ ןעגנוגעוועב יד ,הנבל יוקיל ,המח

 יד ױזַא יו ,טנערעלעג ךעלטיּפַאק עגירָאפ ןיא ןיוש ךָאד ןעבָאה רימ

 ףוא ,ןוב ש ח י ּפ ? ע ןערָאװעג טקעדטנע זיא ןוטּפענ טענַאלּפ

 -נונכערסיוא ןוא ןעננוטסעמ עשימָאנַארטסַא עסיוועג ןופ דנורג םעד

 ןענייז טעמָאק ס'ילאה ןופ ןעננונעוועב יד ױזַא יו ךיוא ןוא ,ןעג

 ,זנוא ןעגָאז ןעמַאנַארטסַא ןעוו .ןערָאװעג טנעכערעגסיוא סיוארָאפ

 ,דרע רעד ןופ טייוו רעטעמַאליק ןָאילימ 140 ןיא ןוז יד זא ,לשמל
 ייז לייוו ,רעבירעד רונ טינ טרָאװ ן'פיוא ןעביולג ייז סע רימ ןענעמ

 טהעטשרעפ סע) ,רעפיצ ןעזיד ןיא אקוד סערעטניא ןַא סעּפע טינ ןעבָאה

 ןעטַאטלוזער עכלעוו דנעגריא ןעבענעגרעביא ןעטלָאװ ייז זַא ,ךָאד ךיז
 יד ַאד זיא סָאד ןוא ,ךיוא ןרעדנַאז ,(ןעננוטסעמסיוא ערעייז ןופ

 ערעדנַא ענעדעישרעפ טימ ט מס י ט ש ס ַא ד ?ייוװ ,ךַאז-טּפיוה
 ,םעטסיפדןענוז רעצנַאנ רעד טימ ןוא ןעגנונבער

 רעקיטַאמעטַאמ יד ןענלָאפכָאנ טינ ָאד ןענעק רימ ביוא רעבא

 ךיז סנעטסגינעוו רימ ןעלעוו ,ןעגנונכער ערעייז ןיא ןעמַאנַארטסַא ןוא

 .עכלעו ,ןעגעוו ןוא ןעלטימ יד טימ ןענעקעב
 ױזַא טינ רָאנ ןענייז ןעלטימ עזיד .וצרעד טעדנעוװעגנָא ןעבָאה ייז

 ןעטכוד ךיז ןעק סָאד יו ,גיצנוק ױזַא טינ ןוא ןהעטשרעפ וצ רעווש

 -ַא נג עסיוועג ףיוא טעדנירגעב עלא ןענייז ייֵז ,קילב ןעטשרע ןופ

 ,ןעהעז דלַאב סע ןעלעוו רימ יו ,ןעננוניישרע עכילריט

 רעד זַא ,ןעבירשרעפ זיא עימָאנַָארטסַא ןופ עטכישעג רעד ןיא
 סָאװו ,סוכ ר א ט סיר ַא םָאנַארטסַא רעשיכירג רעסיורג רעבלעז
 -עג ןעבעגעגרעביא ןיוש זיא סָאד יו ,גנוניימ יד טקירדעגסיױוא טָאה
 ,ןוז רעד םורַא ךיז טהערד דרע יד זא ,?עטיּפַאק ןענירָאפ ַא ןיא ןערָאװ
 ןוא ןוז יד ןעשיווצ טייקטייוו יד ןעטסעמסיוא טריבורּפ ךיוא טָאה
 (*ל עק ניוו םעד ןעטסעמוצסיוא ןעוועג זיא לעטימ ןייז .דרע יד

 -טיּפַאק יד ךיוא ןוא א עגַאלייב העז סָאמ-לעקניװ יד ןעגעו (*
 -מייוו יד רעביא) 11 ןוא (ןרעמש עסקיפ ןופ ןעגנוגעוועב יד רעביא) 9 ךעל

 -ַאּפ ַא סָאװ ,טרעלקרע ךיוא טרעוו סע ואוו ,(ןרעטש עסקופ ןופ ןעטייק
 | .ווא סקַאלַאר
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 :ןעטכיולעב בלאה זיא הנבל יד תעשב הנבל יד ןוא ןוז יד ןעשיווצ

 2 ָא ס 9 0 יא ןוז יד זַא ,סולש , .צ ןעמוקעג רע זיא ױזַא ןוא

 סולש ןענידריווקרעמ אזא וצ) הנבל רעד ראפ זנוא ןופ רע טייוז

 -נוטכַאבָאעב ענייז ןיא תועט ןענילעפוצ ַא ךרוד ןעמוקעג רעבָא רע זיא

 זיא סָאד ואוו ,48 לעטיּפַאק ןיא טרעלקרע סע זיא רעכילריפסיוא .ןענ

 ,(118 גנונכייצ יד ךרוד טלעטשעגרָאפ

 ,סוכרַא פ יה ךיוא ךילניישרהאו א ,סואעמעלַָאט ּפ

 ,טלעוו רעשימיור-שיכירג רעד ןופ ןעמָאנַארטסַא עטסערג ייווצ יד
 רעד ןופ טייקטייוו יד ןעמיטשעב וצ ךוזרעפ ַא טכַאמענ ךיוא ןעבַאה

 "יטש ,ס'הנבל יוקיל עזייוולייהט ייווצ טימ טצונעב ךיז ןעבַאה ייז .ןוז

 רעד ןופ זיא ןוז יד רעטייוו סָאװ סָאד ,ּפיצנירּפ םעד ףיוא ךיז גידנעצ

 ךרע רעד ןופ } ע ט ַא ש רעד ןייז טעו ר ע ? ע מ ש ץלַא ,דרע

 -בַאבָאעב ענייז טכַאמעג טָאה סואעמעלָאטּפ ױזַא יו ,הנבל רעד ףיוא

 -לַא , ןייז ןיא טרעלקרע ןוא ןעבירשעב זיא ,ןעננונכערסיוא ןוא ןעגנוט

 עטשרעטנוא יד ןעסיוו וצ ןייז גונעג ַאד טעװ זנוא ראפ .,"טסענאמ

 רעד ןופ טייקטייוו יד זַא : ךילמענ ,ןעננונכערסיוא ענייז ןופ הרוש

 ,דרע רעד ןופ סוידַאר רעד יו ננַאל ױזַא לָאמ 1910 זיא ןוז

 : ןעטייצ עיינ יד ןיא ןעזיווענסיורא ךיז טָאה ,זיא סָאד שלאפ יוװ

 המלש הנומאב ןעמונעגנַא טָאה ןעמ ןעוו ,רעטלַא-עטימ ןיא רעבָא

 -ַאמ וצ טריבורּפ טינ רָאג ןעמ טָאה ,"טסענַאמלַא , ןופ טרָאװ ןעדעי
 -ייא זיא ןוז יד .,טייקטייוו ס'ןוז רעד ןופ ננוטסעמ עיינ א סעּפע ןעכ

 ּפָאקסעלעט ַא ןופ עפליה רעד ןהָא זַא ,זנוא ןופ טנרעפטנע ױזַא ךילטנעג

 ןא ר ע ? ּפ ע ק רעלַאינעג רעד .,ןעמיטשעב טינ רָאג סע ןעמ ןעק

 זומ ןוז יד זַא ,ןהעזעננייא ןעבָאה טייצ ןייז ןופ ןעמַאנַארטסַא ערעדנַא

 יז רעבָא ,טנעכערעגסיוא סע טָאה סואעמעלָאטּפ יו ,רעטייוו לעיפ ןייז

 .ןעפַארטעג טינ רָאג ךיוא ןעבָאה

 ס'ןוז רעד ןופ גנוצַאשבָא תמא םוצ עטסטנעהענ ןוא עטסעב יד
 םעד ןופ ןערָאװעג טכַאמעג טרעדנוהרהאי ןעט17 ןיא זיא טייקטייוו
 םעד ,ס נ ע הי ַא ה סָאנַארטסַא ןעשידנעלַאה ןעטנַאקעב זנוא ןיוש
 ןיא ןענַאטשעב זיא ?עטימ ןייז .ןעגניר ס'ןרוטַאס ןופ רעקעדטנע
 רעד ןיא ןוא סונעוו ןוא סרַאמ ןופ סרעטעמַאיד יד ןעטסעמסיוא
 ןופ רעטסלעטימ רעד זיא דרע רעד ןופ רעטעמַאיד רעד זַא ,הרעשה
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 ןָאילימ 100 זיא ןוז יד זַא ,סולש םוצ ןעמוקענ רע זיא ױזַא .ערעייז

 ,לעיפ וצ ןעוועג ןיוש זיא סע סָאװ ,דרע רעד ןופ טייוו רעטעמַאליק

 טשרעוצ זיא טרעדנוהרהָאי ןעט17 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 טייקטייוו יד ןהעגרעד וצ לעטימ רעיינ ַא ראג ןערָאװעג טעדנעוװעגנָא

 -ַאּפ םעד ןעטסעמסיוא ןיא ןענַאטשעב זיא ל?עטימ רעזיד .ןוז רעד ןופ

 ןעטסטנעהענ םֵא ךיז טניפעגנ טענַאלּפ עזיד תעשב סרַאמ ןופ סקַאלַאר

 טעטכַאבָאעב ןעמָאנַארטסא עשיזיוצנארפ ןעבָאה 1079 ןיא .זנוא וצ

 -נארפ רעד ןופ טדָאטשיטּפיױה יד) ןעיַאק ןיא סרַאמ ןופ סעיציזַאּפ יד
 -רעסבָא רעזירַאּפ רעד ןיא ןוא (אקירעמַא-ריז ןיא עינַאלַאק רעשיזיוצ

 רעזיד ןופ סעיציזַאּפ ערַאבנייש יד ןיא דעישרעטנוא רעד .עירָאטַאװ

 -ניוו ןעסיוועג ַא ןעבענעג ייז טָאה רעטרע ייווצ עזיד ןיא טענַאלּפ

 ןוא .סקַאלַארַאּפ רהיא ןענעכערסיוא ןופרעד ןענעק וצ םוא ,? ע ק

 -נַארפ רעסיורג רעד ןיוש טָאה ,סקַאלַארַאּפ סע'סרַאמ ױזַא גידנעבַאה

 אפ םעד ןענעכערסיוא טנעקעג י נ י ס ַא ק םָאנָארטסַא רעשיזיוצ
 ןעננונכער ענייז ןופ הרוש עטשרעטנוא יד .ןוז רעד ןופ סקאלַאר

 ןופ גנעל רעד וצ ךיילג זיא ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד זַא ,ןעוועג זיא

 -ָארטסַא .דרע רעד ןופ (ןעסוידַאר) סרעטעמַאיד ענלַאה 0
 -8 ןוא 9 ןיא סקַאלַארַאּפ ס'ןוז רעד זַא ,סע טניימ טרערעגנ שימָאנ

 | .(א עגאלייב העז) ןעדנוקעס ךעלטנהעצ
 -טייוו יד ןעמיטשעב וצ ןעלטימ עֶלַא ןופ רעטסעטמהירעב רעד רונ

 -עוו רעד ןופ ססטיזנ ַא ר ט יד ךרוד זיא ןוז רעד ןופ טייק

 לעטיּפַאק םעד ןיא ןערָאװעג טדערענ ןיוש זיא סע עכלעוו ןענעו ,סונ

 -עב ןעמ ױזַא יו ןעבענרעביא רימ ןעלעוו ַאד .טענַאלּפ עזיד רעביא
 -טסּכעה ַאזַא ראפ גנוניישרע רעשילמיה רענעטלעז רעזיד טימ ךיז טצונ

 .ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד יו ,גנוטסעמסיוא עשימָאנַארטסַא עגיטכיוו

 -םיוא ןעטייצ ערעזנוא ןיא זיא טייקניאיונענ רעטסערג רעד טימ

 -רַא מיי ב ר ַא פ ףרַאד סונעוו ענהעש יד ןעוו ,ןערָאװעג טנעכערעג
 ןעמ לָאז ןעטָאש רהיא זַא ,יוזא ןוז רעד ןענע ק טנא ןעריש

 זיב רעבָא .דרע רעד ףיוא רעטרע עסיוועג ןופ ןעקרעמעב ןענעק

 .ןופרעד טסואווענ טינ רָאנ ךילטנענייא ןעמ טָאה טייצ ס'רעלּפעק

 עשימָאנַארטסַא יד טרעסעבענסיוא ױזַא טָאה עינעשז רעסיורג רעזיד

 -ס יו א ר ַא פ טנעקעג ןיוש טָאה רע זַא ,טייצ ןייז ןופ ןעלעבַאט
 -נַארט א ןעמוקרָאפ טעוו 1651 רעבמעצעד ןעט6 םעד סָאד ,ןעגָאז
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 אּפָאריײא ןיא רעבָא .ןעווענ עקַאט סע זיא ױזַא .סונעוו רעד ןופ טיז

 ךיז טָאה גנוניישרע עזיד ?ייוו ,ןעקרעמעב טנעקעג טינ סע ןעמ טָאה

 טנירנעעג ךיז טָאה ןוא גנַאגרעטנואדןענוז ךָאנ ןעגנאפעגנָא ןעטרָאד

 טשרע זַא ,טנָאזעגסױארָאפ ןַאד טָאה רעלּפעק ,גנַאנפיוא-ןענוז ראפ

 אזא רעדיוו ןעמוקרָאפ טעוװ ,1761 ןיא ךילמענ ,םורַא רהָאי 140 ןיא

 | | ,טיזנַארט

 (9019 זיב 1681 ןופ) סונעוו רעד ןופ סטיזנארמ 8---87 גנונכווצ

 ןופ ןעגנורעדנַאוװ ענעדעישרעפ יד בעילוצ זַא ,ןעסיוו בֹנַא רימָאל
 ןעפערט סע ןעק ,ןעטיברַא ערעייז ףיוא סונעוו רעד ןופ ןוא דרע רעד

 -אּפ רהיא ןעכַאמ לָאז סונעוו יד זַא ,רהָאי 248 ןיא ? ָא מ 4 זיולב
 ןעלָאז רימ זא ,ױזַא ןוז יד ןוא דרע יד ןעשיווצ טיזנַארט רעדָא שזַאס
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 רעד ןופ ךעלפרעבַא רעד ףיא ןע ט ַאש ר הי א ןעקרעמעב ןענעק

 רהעז ?הָאוװבַא ,עכיילג טינ טייוו רעבָא ןענייז ןערהַאי-ןעשיווצ יד .ןוז

 רעד ףיוא טלעטשענרַאפ זיא סָאד יו ,ױזַא ךילמענ ,עניסעמלענער

 ,87 גנונבייצ

 -יירק עסייוו 4 יד .סטיזנַארט 8 טנעכייצרעפ ַאד ןעבָאה רימ

 עזיד ןופ ןעדעי ףיוא סעיניל עכיילג יד ןוא ,ןוז יד רָאפ ןעלעטש ןעז
 ,ןעטַאש סע'סונעוו ןופ ןעגנודנעוו רעדָא ןעגנוטכיר יד ןעריקרַאמ ןעזיירק

 ןעזיד ןעלאז רימ זַא ,ױזַא ןוז יד ייבראפ טרעדנַאװ טענַאלּפ עזיד ןעוו

 .ןעּפָאקסעלעט ךרוד ןעהעזרעד ןענעק ןעטָאש

 זַא ,עכלעזַא ןענייז ןעטייצ-ןעשיווצ רעדָא ןעלַאװרעטניא יד ,ןונ

 ןוא (דרָאנ ןיא) ןעביוא טיזנַארט םעד ןעשיווצ ; ךילמענ ,לָאמ ןייא

 דנַאה רעקניל רעד וצ זיירק םעד ףיוא ,(דיז ןיא) ןעטנוא טיזנַארט םעד
 טמהענ רעהכאנ ;(1059 ןיב 1681 ןופ) ר ה ַא * 8 רעביארָאפ ןעהעג

 טמוק טיזנַארט רעד זיב ,רהָאי (12178 רעיונעג) 199 עּפַאנק ןיֹוש סע
 זיב 1659 ןופ) ןוז רעד ןופ ?לייהט ןעכילדיז םעד ףיוא רעדיוו רָאֿפ

 רעד זיב רהָאי 8 ןזיולב לָאמא ךָאנ ןיוש סע טרעיוד ןאד ןוא ,1

 1761 ןופ) ןוז רעד ןופ ?ייהט ןעכילדרַאנ םעד ףיוא טריסַאּפ טיזנַארט

 | ,(1769 זיב
 ךשמ ַא ןיא סטיזנארט סונעוו 4 טנעכייצרעפ ױזַא ָאד ןעהעז רימ

 ךַאנ ןַא ךיז טגנַאפ סע זיב רעבָא ;  (1760 ןיב 1681 ןופ) רהַאי 198 ןופ
 .(1874 זיב ,ךילמענ) רהָאי 105 סע טרעיוד ,1051 ןיא יו טיזנַארט .אזַא

 גנונדרַא רע ב?לעז רעד ןיא סטיזנַארט יד ןיוש ןענלָאפ רעהכאנ

 םעד ןיא יו ,ןעלאוורעטניא עבלעז יד ןיא ןוא

 ןיא ןוא 9004 ןיא ,1889 ןיא ,1874 ןיא :ךילמענ) דָאירעּפ ןעטשרע

 .(57 גנונכייצ ןופ ןעזיירק עטסרעטנוא 9 יד ףיוא יווװ ,9

 טימ ןערעדנַא םעד זיב סטיזנַארט-סונעװ 4 טימ דָאירעּפ ןייא ןופ
 זיב 1051 ןופ) רהָאי 248 ייברעפ ,ָאזְלַא ,ןעהעגנ סיטזנארט-סונעוו 4

 ןוא 2117 ןיא ןעגנאפנָא ךיז טעוװ דָאירעּפ אזַא רעטסקענ רעד (4
 יד ןענעכערסיוא ױזַא ןעק ןעמ .טייצ לעיפ ױזַא טקנוּפ ןערעיוד טעוו

 -רעפ רעד ןיא ליוו ןעמ ןערהָאי לעיפיוו טימ סונעוו רעד ןופ סטיזנארט

 סונעוו יד ןוא דרע יד יוװ גנַאל ױזַא .טפנוקוצ רעד ןיא ןוא טײהנעגנַאג

 יד טל ןוז רעד םורַא ןעטיברַא ערעייז ףיוא ןעהערד דךיז ןעלעוו
 סטיזנַארט 4 ןעמוקרָאפ ץילַא ןעלעוו גנַאֿפ ױזַא ,עצעזעג-רוטאנ עניבייא
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 ןוא ,57 גנונכייצ רעד ףיוא יו ןעדָאירעּפ עכלעזא ןיא סונעוו רעד ןופי

 | רהעמ טינ

 -סונעוו ַא ןעגעוו האובנ ס'רעלּפעק וצ ןערהעקמוא ךיז ריִמָאְל טצעי
 עכילטפַאשנעסיו יד ןיוש טָאה טייצ רעד וצ ,1761 ןיא טיזנַארט

 -ַארג ןופ גנוקעדטנע ס'ןָאטוינ ךרוד טריסערנָארּפ גיזעיר עימאנַארטסַא

 -סעמ עשילמיה וצ ןעּפָאקסעלעט ןופ גנודנעוונָא יד ךרוד ןוא ןָאיצאטיוו

 -בילטקניּפ ערעסערג טימ ןעמיטשעב טנעקעג יוזא טָאה ןעמ .ןעננוט

 רעיונעג ץלַא ןענעכערסיוא םעד ךרוד ןוא דעלקניוו עניילק ץנַאנ טייק

 .ןעטענַאלּפ ןופ ןעטייקסיורג ןוא ןעטייקטייוו יד

 -לעז ַאזַא ןיא טלעוו רעשימַאנַארטסַא רעד ןופ סערעטניא רעד

 -רעפ ?עיפ ןַאד זיא ,סונעוו רעד ןופ טיזנַארט ַא יו גנוניישרע רענעט

 ,י 9 ַא ה םָאנַארטסַא םעד ןופ נַאלשרָאפ ַא ךרוד ןערָאװעג טרעסערג

 ןעננונכערסיוא ענייז טימ טבַאמעג ךילברעטשנוא ךיז טָאה רעכלעוו

 סָאד ןוא) רהָאי 22 זיולב ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו .ןעטעמַאק ןענעוו

 ןעצונעב וצ ןעקנאדעג יד ףיוא ףױרַא םהיא זיא ,(1678 ןיא ןעוועג זיא

 רעד ןופ ננונכערסיוא יד ראפ סונעוו רעד ןופ סטיזנַארט יד טימ דיז

 -ענ טנַאקעב סע רע טָאה 1601 ןיא טשרע רעבָא ,טייקטייוו ס'ןוז

 -ַאנַארטסַא עניטפנוקוצ יד וצ לעטימ ןעזיד טרידנעמַאקער ןוא טכַאמ

 עזיד 1761 ןיא ןעטכַאבָאעב וצ לזמ םעד ןעבָאה ןעלעוו עכלעוו ,ןעמ

 .גנוניישרע עדנערהעלעב ןוא ענעטלעז

 ןהעטשרעפ וצ םוא עירטעמַאעג לעסיבא ןענעק וצ גונעג זיא סע

 ןעגעווטסעד ןופ טָאה ןעמ רעבָא ;?עטימ סילַאה ןופ ּפיצנירּפ םעד

 ,ןעוועגנ סע זיא ילַאה יו רעקיטַאמעטַאמ רעסיורג יַאזַא ןייז טפראדעב

 .געוו םעד ןענייצוצנַא ןוא ןַאלּפ ַאזַא ףיוא ןעֶלַאפ וצ םוא

 עלא ןופ טנעמאדנופ רעד זיא ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד יו ױזַא

 -רעוו ס'ןָאירַאמַאלפ טימ רעדָא ,ןעננונכערסיוא עשימָאנַארטסַא ערעדנַא
 ס'ילאה יו ױזַא ןוא ,"םעטסיס-טלעוו רעד ןופ ר ע ט ע מ רעד, ,רעט
 רהעז א ראפ ןעמַאנַארטסא ןעשיווצ ןערָאװעג טנעקרענַא זיא לעטימ

 ,ןעלטימ-סננוטסעמ ערעהירפ עלא ראפ ןעכילטקניּפ רהעמ ןוא ןעטוג

 -יירעברָאפ טכַאמענ סנעטייצעב רעדנעל עטריזיליוויצ ןיא ןעמ טָאה

 ענ ע ד עיש רעע פ ןיא ןעגנוטכַאבַאעב ןעכַאמ ןענעק וצ םוא ,ןעגנוט

 רעטעטרַאװרעדנַאל רעד ןעװו ,ד רע רע ד ןופ ןע?ייו ח *
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 טעוװ ,1761 ינוי רעט9 רעד :ךילמענ ,טיזנארט סע'סונעוו ןופ גָאט

 .ןעמוק

 עשימַאנַארטסא 9 ןערָאװעגנ טקישעגסיורא ןענייז ךיירקנארפ ןופ

 -ָאק עשיזיוצנַארפ ַא) י ר ע ש י ד נ ַא פ ךָאנ ענייא ; סעיצידעּפסקע

 -ניא םעד ףיוא) לעזניא ץעגירדָאר ךָאנ עטייווצ ַא ,(ןעידניא ןיא עינאל

 -ַאט ךָאנ עטירד ַא ןוא (רַאקסַאנַארַאמ ןופ טייוו טינ ,ןַאעקַא ןעשיד
 -סקע ייווצ ןערָאװעג טקישענ ןענייז דנאלננע ןופ .ריביס ןיא ,קסלָאב

 וצ טרעהענ סָאװ לעזניא רעסיורנ א) ארטַאמופ ךָאנ ענייא ,סעיצידעּפ

 ךָאנ עטייווצ ַא ןוא (ןעיזַא ןופ טסָא-דיז ןיא ךיז טניפעג ןוא דנַאלַאה

 ןופ ןענערב עכילטסעוו-דיז יד ןופ טייוו טינ לעזניא א) ַאנעלעה טנעס

 ןעבָאה רעדנעלננע יד טייז ןערָאװעג טמהירעב זיא סָאו ,אקירפַא

 ןעטשרע םעד ןע'ןָאעלַאּפַאנ טפַאשנעגנאפעג ןיא ןעטלאהעג ןעטרָאד

 -עג ךיוא ןאד ןעבָאה דנַאלסור ןוא ןעדעווש ,קרַאמנעד .(טיוט ןייז זיב

 ןוא אפָארייא ןיא ןעטקנוּפ ענעדעישרעפ ךָאנ סעיצידעּפסקע טקיש

 וצ ,ןעננונכערסיוא טיול ,טעטרַאװרע טָאה ןעמ ואוו ןעטרָאד ,ןעיזַא

 | .גנוניישרע ענעטלעז עזיד ןעטכַאבַאעב ןעטסעב םַא ןענעק
 עטכישעג-טלעוו רעד ןיא טנָארט עכלעוו ,המחלמ רעד בעילוצ רעבָא

 זיב 1756 ןופ ןעניוצענ ךיז טָאה יז) "ענירהעי-ןעבעיז , ןעמָאנ םעד

 ןוא טייז ןייא ןופ דנַאלסור ןוא ךיירטסע ,ךיירקנַארפ ןעשיווצ ,82

 ןוא עשיזיוצנַארפ יד ןענייז ,(טייז רעדנא רעד ןופ ןעסיירּפ ןוא דנַאלגנע

 .ןערָאװעג טרעטשעג לעיט רהעז סעיצידעּפסקע עשילגנע ךיוא

 המחלמ רעזיד ךרוד טָאהעג טָאה טינשבָא ןעגירעיורט סרעדנָאזעב ַא

 .5י ט נ ע ש ז ע ? ןעמָאנ ן'טימ םָאנַארטסַא רעשיזיוצנַארפ רעד

 עשילננע ךרוד ןערָאװעג טרעטשענ ױזַא זיא ירעשידנָאּפ ךָאנ עזייר ןייז

 יד יו ם ע ד כ ַא 2 ןיהַא ןעמוקעגנָא ךעבעֶנ זיא רע זַא ,ןעפישנעירק

 רע טָאה ןַאד .ןוז יד ןענעקטנַא גנַאנריצַאּפש רהיא טכַאמעג טָאה סונעוו

 -נַארט ןעטסקענ םעד זיב רהָאי 8 ירעשידנַאּפ ןיא ןעטרַאװ וצ ןעסַאלשעב

 זַא ,טנעכערעגסיוא טָאה רע .(27 גנונכייצ העז) סונעוו רעד ןופ טיז

 טָאה ןוא 1769 ןיא גנוניישרע עזיד ןעטרָאד ןעטכַאבָאעב ןענעק טעוו רע

 רעד רעטנוא ןעלטימ יד ךָאנ ןעננוטיירעבראפ עטסעב יד טכאמענ
 ךילנהעווענ ןענייז ןעידניא ןופ לייהט ןעזיד ןיא סרעטעוו יד .דנאה

 רעד ןוא ,ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה טיזנַארט רעד ןעוו ,ינוי ןיא ענעקורט

 רעד טימ טסיירטעג טייצ עצנאג יד ךיז טָאה םָאנַארטסַא רעטלענַאוװרעפ
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 ןעסייה ןייז ןעליפרע וצ ןעננילעג ךילדנע טעוװ םהיא זַא ,גנונפַאה

 ,נָאטהעװ-ץרַאה ןוא סענרעגרע ןייז רָאפ ךיז טלעטש רעבָא .שנואוו

 רעד ןעטרַאד זיא טיזנַארט םעד ןופ גָאט .םעד ןיא ערדַארג ןעוו

 ַא ןעכַארבעגסױא עדַארג טָאה סע) ןערָאװעג טנעקלָאװרעּפ ?עמיה
 ך ַא נ טונימ עכילטע זיולב ןערָאװעג רָאלק רעדיוו זיא סע ןוא (םרוטש

 | !ננונייש רע עזיד
 םעד ףיוא .תורצ ענייז טגידנעעג טינ ךָאנ ךיז ןעבָאה טימרעד

 105 ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה רעכלעוו ,טיזנַארט-סונעוו ןעטסקענ

 .ןעטרַאװ טנעקעג טינ ,ךילריטַאנ ,ןיוש רע טָאה ,(1874 ןיא) םורַא רהָאי

 רעבָא .;ךיירקנַארפ ךָאנ קירוצ ןערהַאפ וצ ןעסַאלשעב םורַאד טָאה רע

 רעיש לָאמ 2 זיא רע) תובס ןעפָארטעג רעדיוו םהיא ןעכָאה נעוװ ן'פיוא

 ןיוש טָאה רע זַא ןוא ,(ןעפיש ןופ ןעננוקניז ךרוד ןערָאװעג ןעקנורטרעד

 ןייז סָאד ,ןענופענסיוא רע טָאה ,זיראּפ ןעהעז וצ רעדיוו טבעלרעד

 ןערָאװעג ןעמונרעפ זיא ןעטפַאשנעסיװ ןופ עימעדַאקַא רעד ןיא ץַאלּפ

 ןיא ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,טניימעג טָאה ןעמ לייוו ,ןערעדנַא ןַא ןופ
 ! טלעוו רענידניז רעזיד טימ טנענעזעג ןעצנַאג

 -טייד ןעהעז וצ לזמ םעד טַאהעג ןַאד ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא ערעדנַא
 ןופרעד םוא ,ןעגנוטסעמ עניהטיונ יר ןעכַאמ וצ ןוא טיזנַארט ןעזיד ךיל

 -ייז ןיא ןעדעישרעטנוא יד .,ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד ןענעכערוצסיוא

 -טסַא יד סָאד אז ,עסיורג וצ ןעוועג רעבָא ןענייז תורוש עטצעל ערע

 יד ןעגעוו טייהרעכיזנוא ןיא ןעבילבעג רעדיוו זיא טלעוו עשימָאנָאר
 -ַאד טָאה ןעמ ןוא ,"םעטסיס-טלעוו רעד ןופ רעטעמ , ןעזיד ןופ גנעל

 ןעבָאה רעדיוו ,1769 ןיא טיזנַארט ןעטסקענ םעד ףיוא טקוקעגסיוא םור

 ךאנ סעיצידעּפסקע עשימַאנַארטסַא טקישעגסױרַא רעדנעל ענעדעישרעפ
 ענעטלעז עזיד טריּפשעגכַאנ ןעמ טָאה רעדיוו ןוא רעטרע עטמיטשעב

 -גוטכַאבָאעב ןופ דנורנ םעד ףיוא ןעננונכער יד טכַאמענ ןוא ננוניישרע

 ןעטנעמורטסניא עטסעב יד ןופ עפליה רעד טימ ןעננוטסעמסיוא ןוא ןענ

 | .טייצ רענעי ןופ

 ןעננוטסעמסיוא ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עלַא עזיד ףיוא ךיז גידנעציטש

 ,טנעכערעגסיוא ע ק נ ע םָאנַארטסַא רעשטייד רעטמהירעב רעד טָאה

 עדנוקעס ךאלטרעדנוה-97 ןוא 8 זיא ןוז רעד ןופ סקַאלַארַאּפ רעד זַא
 סרעדנַאזעב ןוא ןעגנונכער ערעדנַא ןופ דנורג םעד ףיוא רעבָא ,(8,79")

 סטיזנַארט-סונעװ יד ןופ ןעגנוטכַאבַאעב ערעכילטקניּפ ?עיפ יד ךָאנ
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 זיא סקַאלארַאּפ רעזיד זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ,1993 ןוא 1874 ןיא
 א ןיא ןילב דעישרעטנוא א - 8,867" ןו א 8.8 0* ןעשיווצ
 ,(*5 עקניוו-עדנוקע ס ַא ןופ ךעלטרעדנות רַאּפ

 וצ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה סטיזנַארט 9 עזיד וצ ןעננוטיירעברַאפ
 רהָאי עכילטע טימ סטייטס רעטיינוי ןיא ךיוא ןוא ַאּפַארייא ןיא ןעכַאמ
 ןעמוקעב וצ ןעטסעב םַא יוו רענעלּפ טײברַאענסיױא טָאה ןעמ .רעהירפ
 ןעמ ואוו ,דרע רעד ןופ ןעלייחט יד ,ןעטַאטלוזער עטסכילטקניּפ יד
 ףיוא טקרעמעננָא ןענייז 1874 ןיא טיזנַארט םעד ןעהעז טנעקעג טָאה
 עניד'ברעמ ןוא עניד'חרופ יד רָאפ טלעטש עכלעוו ,08 גנונכייצ רעד
 ןאד ןעמ טָאה טלעוו רעיינ רעצנאג רעד ןיא .לענוק-דרע ןופ טפלעה

 -עג טָאה ןעמ ואוו ,ןעגנוזייוװנָא טומ לעגוק-דרע ןופ עטרַאק--,98 גגונכווצ
 ,1874 ןוא טיזנַארט סע'סונעוו זיווולייהט רערָא ןעצנַאג ןוא ןעהעז טנעק

 ןעמ טָאה ןעטסעב םא .גנוניישרע ענעטלעז עזיד ןעהעז טנעקעג טינ רָאג
 ןעטסערג םעד ןיא ןוא ןעילארטסיוא ץנַאנ ןיא טיזנַארט םעד ןהעז טנעקעג
 ןעטסערג םעד ןיא ןוא ןעילַארטסױא ץנַאנ ןוא ,אקירפַא-טסעוװ ןופ
 -עישרעפ ןופ ןעמָאנַארטסַא .(טנעכערעגניירא ןַאּפַאי) ןעיזַא ןופ ?ייהט
 רַאפ רעטרע עדנעסַאּפ יד טלייחטרעפ ךיז ןעשיווצ ןעבַאה רעֶדנעֶל ענעד

 עכלעזַא סָאװ ,ךעלטיּפַאק ערעהירפ ןופ טיג טקנעדעג רעזעל רעד ביוא )5
 -ניוו רעד רעביא א עגַאלויב יד ןעזעלרעביא רע לָאז ,ןעטיידעב ךעלקניוו
 ,סָאמ-לעק
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 רענַאקירעמַא יד .טיזנַארט סע'סונעוו ןופ טייצ רעד ןיא ןעגנוטכאבָאעב
 ןעגנוטכַאבָאעב עגיטכיוו רהעז טכַאמעג ןַאד ןעבָאה ןעמַאנָארטסא

 זיא רעטרע ענינייא ןיא .ןעילַארטסיױא ןוא ןעיזַא ןופ רעטרע 8 ןיא

 -כַאבָאעב עכלעזַא ראפ ןעוועג גיטסניג טינ רָאג רעטעוו רעד רעבָא
 רעד ןיא ןעמוקעב ןאד ןעמ טָאה ןעטַאטלוזער עטסעב יד ןעגנוט

 .ןיקעּפ טרָאטש-טּפיוה רעשיזעניכ

 -בָאעב טנעקעג ןיוש ןעמ טָאה (1889 ןיא) טיזנַארט ןעטסקענ םעד

 רעד ףיוא טלעטשענרַָאפ זיא סָאד יו טָא ,אקירעמַא ץנַאנ ןיא ןעטכַא

 -נוד טימ טריקרַאמ ןענייז סָאװ ,ןעלייהט יד ןיא זיולב 99 גנונכייצ

 -נַארט םעד ןעהעז טנעקעג טינ רָאנ סלָאמַאד ןעמ טָאה ,ןעכירטש עלעק

 םעד זיולב ןעהעז טנעקענ ןעמ טָאה אקירפא ןיא ןוא אּפָארייא ןיא .טיז

 .גנוניישרע רעזיד ןופ גנַאפנָא

 ןעלעוו עכלעוו ,סונעוו רעד ןופ סטיזנַארט ייווצ עטסקענ יד ֹוצ
 ןעמ טעוװ ,טקרעמעב ןעביוא ןיוש יוװ ,2019 ןוא 2004 ןיא ןעמוקרַאפ

 עטריזיליוויצ עֶלַא ןיא ןעננוטיירעברַאפ ערעסערג ךָאנ ןעכַאמ סיוועג

 ןוא ןעּפָאקסעלעט ערעסעב ןעבָאה ךיוא סיוועג טעוװ ןעמ ןוא רעדנעל

 ןעמיטשעב רעכילטקניּפ ךָאנ ןענעק וצ םוא ,ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ

 טסכעה ,טעוו דעישרעטנוא רעד רעבָא .ןוז רעד ןופ סקַאלַארַאּפ םעד

 ,ןעסקַאלַארַאּפ יד טימ ךיילנרעפ ןיא רעסיורג ַא ןייז טינ ,ךילנײשרהַאװ

 יד ןופ זיולב טינ דנורנ םעד ףיוא ןערָאװעג טמיטשעב ןענייז סָאװ

 -ס ע מ ער ע דנ ַא ןופ ךיוא ןרעדנָאז ,סטיזנַארט-סונעוװ עגיטצעידזיב

 -קענ ןיא ןערעוו ןעכרָאּפשעב ןעלעוו עכלעו ,ןעל טימיסננוט

 ,לעטיּפַאק ןעטס

 ןעבענוצרעביא גונעג ןייז טעוװ ,לעטיּפַאק ןעזיד ןופ סולש םוצ ,ָאד
 ןעגנוטסעמ ןוא ןעגנוטכַאבָאעב ענעדעישרעפ יד ןופ ןעטַאטלוזער יד
 -עטַאמ עסיורג .סטיזנַארט-סונעװ ייווצ עטצעל יד ןופ טייצ רעד ןיא
 םעד ףיוא טנעכערענסיוא ךילמענ ןעבָאה ןעמַאנַארטסא ןוא רעקיטַאמ
 רעד ןופ סקַאלַארַאּפ רעד זַא ,1874 ןיא ןעגנוטכַאבָאעב עלַא ןופ דנורג
 םעד ףיוא ןוא ,(885") עדנוקעפ ךעלטרעדנוה-8פ ןוא 8 זיא ןוז
 זיא סקַאלַארַאּפ רעזיד זַא ,1889 ןיא ןעננוטכַאבָאעב עלַא ןופ דנורנ

 ,זיא דעישרעטנוא רעד .(889") עדנוקעפ רעלטרעדנוה-99 ןוא 8
 .עדנוקעס ךדאלטרעדנוה-ֿפ זיולב ,ָאזלַא
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 ראפ סָאו .טייקניניילק א רָאנ סע טנייש קילב ןעטשרע ןופ

 -עס ַא ןופ ?עטרעדנוה ַא ןופ לעקניוו ַא ,ךיז טכוד ,סע טָאה עדרעוו ַא

 ערעייהעגנייא יד טכַארטעבנא ןיא טמהענ ןעמ ןעוו רעבָא ? עדנוק

 ,פלכב םָאמ-לעקניוו יד ןעגעוו סעּפע סייוו ןעמ ןוא ןוז רעד ןופ טייקטייוו
 "א עגַאלייב רעד ןיא טרעלקרע זיא סָאד יו לעיפ ױזַא זיולב וליפַא
 ,ןעמ טהעטשרעפ ,(רעזעל ,םַאזקרעמפיוא רעביא עקַאט סע טנעייל)
 "עס ַא ןופ לעדנעזיוט ַא וליפא ןרעדנָאז ,לעטרעדנוה א רונ טינ זַא

 .רע טע מָאל יק עד נ עזיו ט טעטיידעב לעקניוו-עדנוק

 רעד זַא ,ןעמונעננָא טנייה ןיא טלעוו רעשימָאנַארטסַא רעד ןיא

 .(8,86") עדנוקעפ ךעלטרעדנוה-86 ןוא 8 זיא ןוז רעד ןופ סקאלַארַאּפ

 א טניימ סָאד ?ןושל ןעשימָאנַארטסַא-טינ א ףיוא סע טניימ סָאװ

 ,ןעמהעננָא לָאז ןעמ רעבָא ןעוו .רעטעמַאליק 148,817 ,000 ןופ טייקטייוו
 -רעדנוה ןיי א טימ זיולב זיא ןוז רעד ןופ סקַאלַארַאּפ רעד זַא

 -טייוו רהיא ןיוש טעװ ,רענעלק עדנוקעס א ןופ ?לעט

 רע ט עמ אליק דננעזיו ט 1 4 8 טימ ןעמוקסיוא טייק
 רעד ןופ סקַאלַארַאּפ רעד זַא ,ןעמהעננָא לָאז ןעמ ןעוו ןוא .ר ח ע מ

 ,(880" :ףךילמענ) רע נ ע ? ק עדנוקעכ ךעלטרעדנוה-6 טימ זיא ןוז

 -נע ןַא .רעטעמַאליק 149,930,000 ןעמוקטיוא סייקטייוו רהיא ןיוש טעוו

 -ןענוז םעד ןא ע ד נוק ע סד? ע ט ר ע ד נו ה א ןֹופ גנורעד
 -יק 170,000 רהעפעננוא ןיא דעישרעטנוא ןַא טעטיידעב סקַאלַארַאּפ

 : .רעטעמָאל
 עדנוקעס ?עטרעדנוה א ןופ דעישרעטנוא ןַא טניימ סע סָאװ טָא

 ןיא ,רעטרעוו ערע'טושּפ טימ רעדָא ,ןוז רעד ןופ סקאלַארַאּפ םעד ןיא

 ןופ רעטעמַאידדעבלַאה םוצ טרידנַאּפסערָאק סָאװ ?ע ק ניוו םעד

 -נעהעטש לעגוק-דרע רעזנוא ףיוא טקוקעגנ ןעטלָאװ רימ ןעוו ,דרע רעד
 .ןוז רעד ןופ רעטנעצ ןיא גיד

 לעיצעּפס ןוא ל?עטיּפַאק ןעזיד ןיא ןעגנורעלקרע עלַא ךָאנ ביוא

 סע זיא ,11 ןוא 9 ךעלטיּפַאק יד ןיא ךיוא יו ,"א, ענַאליײב רעד זיא
 -ענ ןיא העידי ַא סעּפע ןהֶא ,רעזעל רעבעיל ,ךייא ראפ רעווש ךָאד
 ןוא סָאמ-לעקניװ א סנױזַא זיא סע סָאװ ,ןהעטשרעפ וצ ,עירטעמָא

 וצ רָאנ ךייא טביילב ןאד ,סקַאלַארַאּפ ַא סנױזַא זיא סע סָאװ לעיצעּפס

 ךָאנ זַא ,ןעסיוו ןעזָאל ייז ןעוו ,ןעמַאנַארטסַא יד טרָאװ ן'פיוא ןעביולג

 ןיא זיא ןוז יד זא ,סיוא סע טמוק ןעגנונכער ןוא ןעננוטסעמ ערעייז
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 ןעבָאה סע טליוו רהיא ביוא רעדָא) רעטעמאליק ןָאילימ 149 רעפיצ עדנור
 זַא .זנוא ןופ טייוו (?יימ ןָאילימ 999--סָאמ רענַאקירעמַא-שילננע ןיא

 -רע יד ןופ ןיוש ךָאד רהיא טסייוװ ,םעד ןיא ןעביולג ייז טנעמ רהיא

 -טסַא יד ,ייז זַא ,ןיילַא טקַאפ רעד ,ךעלטיּפאק ענירָאפ ןיא ןעננורעלק

 ןעק ןעמ רעטרע עכלעו יא סיואר ַא פ ןע סייוו ,ןעמָאנַאר

 רונ רעדָא ,טינ רָאנ עכלעוו ןיא ןוא סונעוו רעד ןופ טיזנַארט ַא ןעהעז
 -סיוא ערעייז זַא ,גנוגיטעטשעב ַא ךיוא זיא טקַאפ רעזיד -- זייוולייהט

 .גיטכיר ןענייז סרעּפרעק עשילמיה ןופ ןעטייקטייוו ןעגעוו ןעגנונכער

 יוו ,סע פ ע ן ח ע ט ש ר ע פ ךיוא רעבָא ךיז טליוו סע

 ןערעוו םוראד ןוא ,ןעגנונכערסיוא עכלעזַאוצ טמוק ןע מס יוזא

 רעד טימ ,לעטיּפַאק ןעזיד ןיא יוװ ,ןעגנורעלקרע עכלעזַא טָא ןעבעגעג ַאד
 ,ןהעטשרעפ סע טעוו רעזעל רעשידיא רעכילטינשכרוד רעד זא ,ננונפאה

 -ולמיה , ןעכיוה ןעזיד ןיא ןעטכארטניירַא ?עסיבַא ךיז לָאז רע ןעוו

 -י ט ק ַא ר פ עסיורג רעייהעגנוא ןַא ךיוא טָאה רעכלעוו ,ןינע "ןעש

 -.םי ראפ ןוא ןעגנונכעריטייצ ראפ ,לשמל ,יו טָא ,גנוטיידעב ע ש

 | .יירערהאפ

 .80 לעטיּפַאק

 -ןצסיוא ןוא ןעטסעמוצסיוא ןענעוו ענערעישרעפ

 ,ןז רעד ןופ טייקטייוו יד ןענעכער

 ץנַאג ףיוא ןעמוקעג ןעמַאנַארטסַא ןענייז ןעטייצ ערעזנוא ןיא

 ןעמ ,ןוא נידריווקרעמ וצ ןענעוו עניטרַאנעדעישרעפ ןוא ענניננעהכאנוא

 וע טא ט ?וזע ר ע כי? נג ח ע ךילרעדנואוו ,ןענָאז רַאנָאז ןעק

 עכלעוו ,ןעטַאטלוזער עכלעזַא וצ ,ןוז רעד ןופ טייקטייוו רעד רעביא
 -סיוא יד ןופ ךיוא יוװ ,ןערעדנַא םעד ןופ רענייא דיז ןעדיישרעטנוא

 ענעבירשעב לעטיּפַאק ןענירָאפ ןיא יד ןופ דנורג םעד ףיוא ןעננוטסעמ

 ַא ופ ך א 7 ט ר ע ד נו ה ןיא זיולב ,סונעוו רעד ןופ סטיזנארט

 ,לעקניוו-עדנוקעס

 ט יי ק? ע נש ר ע ד ףיוא טיובעג ןענייז ןעגעוו עזיד ןופ ייווצ
 -ייז ערעדנא יד .טכיל ןופ ,ןײמענלַא זיא ,רעדָא ןייש-ןענוז ןֹופ
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 רעד ןופ ןעננונעוועב יד ןופ ןעגנוטכַאבָאעב ףיוא םעדנירגעב ןענ

 רימ יוװ ,ןעננונכער עשיטאמעטאמ ףיוא ןוא סרַאמ ןופ ןוא הנבל

 | ,ןעהעז דלאב סע ןעלעוו
 לעטימ עטסכילטקניּפ ךיוא ןוא עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא

 זיא ,ןוז רעד ןופ ּפִא זנוא טלייהט עכלעוו ,טייקטייוו יד ןעמיטשעב וצ

 גיהטיונ זיא וצרעד .ר ע טי ּפוי ןופ תונ ב ? י ד דךרוד

 -ַאה סָאד .טרעדנַאװ טכיל רעכלעוו טימ ,טייקלענש יד ןעסיוו וצ
 וינרָא ק ,ָאזיפ ,ָא קו פ יװ ,רעקיזיפ עטמהירעב עכלעזַא ןעב

 רעוו .ןעטנעמירעּפסקע עהייר ַא ךָאנ ןענופעגסיוא ,ם ַא קוי נ ןוא
 ,טכיל רעביא ?ייהט םעד ,ךילמענ ,קיזיפ טנערעלעג סעּפע רָאנ טָאה סע

 -נעמירעּפסקע עזיד ןופ סייוו רעד ,סקיטּפָא ךילנהעוועג טפור ןעמ סָאװ

 ךס א טרעדָאפ סאד ?ייוו ,ףיורעד ןעלעטשבָא טינ ךיז רימ ןענעק ַאד .ןעט

 עניטייז עטייוו-וצ ןיא ןערהיפקעווא זנוא טעוו סָאד ןוא ןעננורעלקרע

 ןופ ט ַא טל וז ע ר םעד ןעמהעננָא םוראד ןעלעוו רימ .םיכרד

 טימ ךיז טנָארט טכיל זַא ,ךילמענ זיא סָאד ןוא ,סעבָארּפ עכלעזַא עלַא

 רעד ןיא רעט עמ אליק 800,000 ןופ טייקלענש א

 .ערנוקעס ַא ןופ טייצ

 יו ,ןעמיטשעב וצ לעטימ א ןעניפעג ןענעק רונ לָאז ןעמ ןעוו

 וצ זיב ןעכיירנרעד וצ ?הַארטשדךענוז א טמהענ סע טייצ ?עיפ

 ןענעכערוצסיוא ןייז טינ םָאנָארטסַא ןייק רָאנ ךָאד ןעמ ףראד ,דרע רעד

 עכאפנייא ןענעק וצ גונעג ןַאד זיא סע .ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד ןופרעד

 .ןעמַאנַארטסַא ןעבָאה ןעגנוטכַאבָאעב עלעיפ ךָאנ ,טָא .קיטעמהטירַא

 רעד ןופ להַארטש ַא זיב ןעדנוקעס 498 םורַא טמהענ סע זַא ,טמיטשעב
 וצ רָאנ טביילב ןאד ,דרע רעזנוא וצ נעװו םעד ךּרוד טדיינש ןוז

 -עס ?הָאצ רעזיד ףיוא עדנוקעס רעּפ טכיל ןופ טייקלענש יד ןע'לפכ

 טכַאמ סע סָאװ ,רעטעמַאליק 900:000 לָאמ 498 ,ךילמענ ,ןעדנוק

 ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יוװ ,זיא סָאד ןוא ,רעטעמַאליק 0

 ,ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד ,לעטיּפַאק ןענירָאֿפ

 זיב טמהענ סע גנַאל יוװ ,ןעניפענסיוא רימ ןענעק ,רעבָא ,ױזַא יו

 -טנא ןַא זנוא ןעבינ ףיורעד ? זנוא וצ טכיירנרעד ןוז רעד ןופ ?הארטש ַא

 טינ רָאג רעדיוו דנורג ןיא זיא סָאד ןוא .רעטיּפוי ןופ תונבל יד טרָאוי

 .קילב ןעטשרע ןופ ךיז טכוד סָאד יו ,דילרעדנואוו ןוא רעווש יוזא

 ןופ ןעגנוגעוועב יד ןעטכַאבָאעב יונענ ןוא גידלודעג רונ ףראד ןעמ
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 ןעמ תעשב ,טייצ רעד ןעשיווצ זַא ,ןעניפענוצסיוא םוא ,תונבל עזיד

 ועגָאז רימָאל) עיציזָאּפ רעסיוועג א ןיא הנבל ַא ס'רעטיּפוי טקרעמעב

 'וי רעטניה ןעקילב ערעזנוא ןופ ט ע ד נ י וו ש ר ע פ יז תעשב
 ןעוו ,(טענַאלּפ רעניזעיר רעזיד רעביא לעטיּפַאק םעד העז -- ן'רעטיּפ
 ווא ,רע רעד וצ ןע ט ס ט נע ה ענ א ךיז טניפעג טענַאלּפ עזיד

 רעד ןיא ה נג ב 7 ע ב ? ע ז יד טקרעמעב ןעמ תעשב ,טייצ רעד

 םִא ךיז טניפעג טענַאלּפ עזיד ןעװ ,ע י צ יז ַא פ ר ע ב 5 ע ז

 יאס עדייב עזיד ןעשיווצ טָא זַא -- דרע רעד ןופ ןע ט סטייוו

 יע ס 96 טונימ 16 דעיש רע טו א רעד זיא ןעטנעמ

 טשראפעגסַיוא ןעמָאנַארטסַא עקַאט סע ןעבָאה ױזַא .זןע ד נו ק

 .ןערהאי ןופ ףיולרעפ ןיא ןעגנוטכַאבָאעב עכילטקניּפ רהעז עלעיפ ךָאנ

 ןייז םינ ןיוש ןעמ ףרַאד ,דעישרעטנוא ןעזיד סייוו ןעמ זַא ןוא

 סאוו ןופרעד טמוק סָאד זַא ,ןהעטשרעפ וצ םוא ,םָאנָארטסַא ןַא אקוד

 ס'רעטיּפוי ןופ ןייש רעד זיב ,סע טרעיוד טייצ ?עיפ יזזַא

 |ופ ר ע ט ע מ ַאי ד םעד ךרוד טהילפ ,ללכב טכיל רעדָא ,הנבל א

 ,טיברַא ס'דוע רעד

 סָאד ןוא) רעטיּפוי ןופ סעיציזַאּפ יד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד

 -ענ רע תעשב (תונבל ענייז טימ ןעמאזוצ ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,זיא

 םֵא ןוא זנוא וצ ןע ט ס ט נ ע ה ע נ םָא טיברַא ןייז ףיוא ךיז טניפ

 ןיא ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,ךָאד זיא ,זוא ופ ןע ט סע טייוו

 -ַאֹּפ עט צ עז עגננע גע ק טנ ַא ייווצ יד ןעשיווצ עקערטש רעד

 טניימ סָאד סָאװ ,טיברָא ר ה י א ףיױא דרע רעד ןופ ס ע י צי ן

 .רעט עס איד רהיא

 ,ךייא ראפ רָאלק גונעג טינ ץֵלַא ךָאנ סָאד זיא ,רעזעל ,רעמַאט

 -עמַאיד רעד זַא ,ױזַא רעטנעצ ןייא םורַא ןעזיירק ייווצ ךיז טנעכייצרעפ

 םעד ןופ רעטעמַאיד רעד ןוא ?ללָאצ 10 זיא זיירק ןערעניא םעד ןופ רעט

 זיירק ןעטשרע םעד ןופ טקנוּפ ןעכלעוו ףיוא ,ללָאצ 20 ןערעסיוא

 יד סְלַא ןעלעטשרַאפ ךיז רימָאל סָאד ןוא) ןעניפעג טינ ךיז טלַאז רהיא

 םעד ןופ 9 9 ַא צ 1 0 ןייז ץלא רהיא טעװ ,(דרע רעד ןופ טיברָא

 רימָאל סָאד ןוא) זיירק ןרעסיוא םעד ףױא טקנוּפ ןעטסטנעהענ

 ל ל ָא צ 3 0 ןוא (רעטיּפוי ןופ טיברַא יד סַלַא ןעלעטשראפ ךיז

 ןרעסיוא ןעבלעז םעד ףיא טקנּפ ן ע ט ס ע ט ייוו םעד ןופ

 ייוצ עזיד ןעשיווצ םייקטייו רעד ןיא דעישרעטנוא רעד ,זיירק
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 נג נ ע 9 י ד ;:;ךילמענ ,ללָאצ 90 ןיא ןעטקנוּפ עטצעזעגננעגעקטנַא

 | .זיירק רעזנוא ןופ רעפעמאיד םעד ןופ

 א ןיא ןענָאז רימָאל ,דרע רעד ןופ טקנוּפ ןייא ףיוא ןעוו ,ןונ

 טימ ,ךילריטַאנ) סיוא רימ ןעניפענ ,עירָאטַאװרעפסבָא רעקרָאי וינ

 -אנָארכ עטסכילטקניּפ ןוא ןעּפָאקסעלעט עטסעב יד ןופ עפליה רעד

 -טייוו םָא ךיז טניפעג רעטיּפוי רעד תעשב ,לָאמ ןייא זַא ,(סרעטעמ

 הנבל יוקיל א ןעטרָאד ןעקרעמעב וצ סע טרעיוד ,זנוא ןופ | ע ט ס

 -יא ,רעננעל ןעדנוקעס 96 ןוא טונימ 16 טימ

 -ט נע ה ענ םֵא ךיז טניפעג רעטיּפוי רעד תעשב ,לָאמ סרעדנא ןַא רעד
 ט ייצ 9 עי פ יוז ַא זַא ,סע טסייה ןַאד ,זנוא וצ | ע ט ס
 רעד יוװ ,טייקטייוו ַאזַא ןעהילפוצכרוד ןעלהארטש-טכיל יד סע טמהענ

 .טיב ר א ס'דרע רעד ןופ רעטעמַאיד

 ןופ :ךילמענ ,נעוו ןעזיד ןופ ט פ ? ע ה  ַא ןעהילפוצכרוד םוא
 ןוא טונימ 8 ןעמהענ ,ךילריטַאנ ,סע טעװ ,דרע רעד וצ זיב ןוז רעד

 ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד ,ָאזלַא .ןעדנוקעס 498 רעדָא ,ןעדנוקעס 8
 -לענש רעד טימ ?להַארטש-טכיל ַא לעיפ יוװ ,סיורג יוזא זיא זנוא וצ

 -רעפ ןיא ךרוד טפיול עדנוקעס רעּפ רעטעמַאליק 800,000 ןופ טייק

 ןיא רעדָא 149,400,000 ןזיא סָאד ןוא ,ןעדנוקעפ 498 ןופ ףיול

 | | .רעטעמַאליק ןָאילימ 149 רעפיצ עדנור

 טייוו יו ,ןעלטימ ערעדנַא ןופ סייוו ןעמ ןעוו ,טייז רעדנַא רעד ןופ
 יד ךרוד :ךילמענ ,נעוװ ןעזיד ףיוא ןעמ ןעק ,זנוא ןופ זיא ןוז יד
 ןופ טיי ק 5? ע נ ש יד ןענעכערסיוא ,רעטיּפוי ןופ ת'הנבל יוקיל

 םָאנָארטסַא רעשינעד רעד ןָאטעג עקַאט טָאה יזא א ;ט כ י
 ,קירוצ 999 רהָאי ַא טימ ןיוש ר ע מ ע ר

6 8 / *+ 

 יופ טייקטייו יד ןהענרעד וצ טנעיד טכיל ןופ טייקלענש יד

 ןעמ סָאװ ,גנוניישרע יד ךרוד ,ךילמענ ,ןפוא רעדנא ןַא ףיוא ןוז רעד

 ענײמעגלַא יד .ט כי ןופ ןָאי צ ַא ר ע ב ַא קיזיפ ןיא טפור

 -עדנַאװּפָא ,גנוכייווּפא :ןיא טרָאװ ןעשינײטַאל ןעזיד ןופ גנוטיידעב

 ןופ גנודנעוו רעד ןיא גנורעדנע רעד טימ ךיוא טמיטש סָאד ןוא ,גנור
 ןע ג נו ג עוו ע ב ירד ךרוד טכאזרוארעפ טרעוו סָאװ ,זעלהַארטש
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 עכילריטַאנ עסיוועג זנוא טרעלקרע סָאװ א ד רע ר ע ד ןופ

 .ןעגנוניישרע

 טרעהעג טינ לָאמנייק רָאנ ןליפַא טָאה רעכלעוו ,רעזעל רעד םוא

 ךיא לעװ ,טיידעב סָאד סָאװ ,העידי ?עקיטש ַא ןעבָאה לָאז ,טרָאװ ַאזַא

 ןעזיד ןיא ךילנהעוועג טכיורבעגנ ןעמ סָאװ ,לעיּפשייב םעד ןעגנערב ָאד

 .ןעגער ַא ןענעוו לעיּפשייב רעד ,ךילמענ ,זיא סָאד .לַאפ

 יו ?אקיטרעוו ,ּפעק ערעזנוא רעביא ךיילנ טסיג ןענער ַא תעשב

 ןעטלַאה ,טרָא ןייא ףיוא ןהעטש ןעביילב רימ ןוא ,ץרוק סע טנַאז ןעמ

 ןעלעוו רימ רעבָא ןעוו .לַאקיטרעװ ךיוא םרישדזעגער םעד ןַאד רימ

 סָאװטע םרישדןעגנער םעד ןעטלַאה ןיוש רימ ןעלעוו ,ןהעג וצ ןעגנַאפנָא

 ,ןהעג ןעלעוו רימ רעלענש סָאװ ןוא ,סיוארָאפ ןעניוב עגנייא
 .ןעניובעגנייא סיוארָאפ ןעלעטשסיורא םהיא רהעמ ץלא רימ ןעלעוו
 ןופ גינעהבא ןייז טעוו טייהנעגניובעגנייא רעגניזָאד רעד ןופ דארג רעד

 ןופ טייקלענש רעד ןופ ךיוא ןוא גנַאנ רעזנוא ןופ טייקלענש רעד

 ,טכארטעב ןעמ ןעוו ,סרעדנַאזעב ןעמ טקרעמעב סָאד .סנעּפַארט-ןעגער יד

 ףיוא ןענער ןופ סנעּפָארט יד ךיז ןעהיצ סע ד ע ? מ ו ר ק  ױזַא יו

 ,גוצ ןהאבדןעזייא ןַא ןופ ןָאנַאװ א ןופ רעטסנעפ יד

 -ןק ייז .טכיל ןופ ןעלהַארטש יד טימ ךיוא סע טריסַאּפ ױזַא

 ךיז טנעוועב דרע יד רעבָא ; ןרעטש יד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ זנוא וצ ןעמ

 ,ןענָאז וצ ַאז ,ייז טרהיפ סָאד ןוא ,טייקלענש רעסיורג ַא טימ ךָאד

 ייז טײרּפשוצ ןוא יז ט עוו ע ר י ק ר ע פ ,געוװ רעייז ןופ ּפָארַא

 -נ יי א סָאװטע ןעּפָאקסעלעט יד ןעלעטשנָא ןעמ זומ םורַאד .לעסיבַא

 ס'ררע רעד ןופ גנוטכיר רעדָא ןָאיצקעריד רעד ןיא ןע ניוב עג

 ןופ ןָאיצ ַא ר ע ב א טפור ןעמ סָאװ ,סע זיא סָאד טָא .גנוגעוועב

 -ל ע נ ש ידיןענעכערוצסיוא טייקכילנעמ יד טינ סָאד וא ,ט כי5

 ,טייקטייוו יד ךיוא יו ,ךיז טנעוועב דרע יד רעכלעו טיפ ,ט יי ק

 .ןוז רעד ןופ ּפֶא רהיא טלייהט עכלעוו

 טכוד סָאד יוװ ,ןענעכערוצסיוא רעווש יוזא טינ רעדיוו זיא סָאד

 ,לעטימ א ןעניפענ רונ ןעמ ףראד רעהירפ .(* קילב ןעטשרע ןופ ךיז

 רעדָא ,םהיא ראפ רעווש וצ זוא סָאד זַא ,טלהופ רעזעל רעד בווא (*

 רע ןעק ,ןעגנונכער עכַאפנויא עכלעזַא וצ ןליּפַא דלודעג ןיוק םינ טָאה רע
 ןעגנוטסעמ וד ןעגעװ לע ט י פ ַא ק | ע צ נ ַא ג ןעווד ולוּפַא ןוא סָאד

 םינ טעוו רע ןעוו ,לעטיּפַאק ןעטסקענ םוצ ןהעגרעביא ךוילג ןוא ןעזָאלכרוד
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 סע סָאװ טייקנע גיוב ענג ניי א יד ןעטסעמוצסיוא ױזַא יו

 יד ךרוד ןעלהַארטש יד ןופ (ל ע ק ניו םעד ךילטנעגייא טניימ

 -ענסיוא רעקיזיפ ןעבָאה סָאד .גנונעוועב ס'דרע רעד ןופ טייקלענש

 -עב ןערעוו עכלעוו ,ןעטנעמורטסניא עכילטקניּפ רהעז טימ ןעטסָאמ

 ןופ טַאטלװער רעד .קיזיפ רעביא רעכיבירהעל ןיא ןעבירש
 - | ט | ה ע צ  ךיז טגעוועב טכיל זַא ,זיא ןעגנוטסעמ ערעייז

 יו יױזַא ןוא ,דרע רעד ראפ ר ע? ענש 9 ָא מ ד ננעז

 ןעסייוו ריס יוװ ,סעבָארּפ ערעדנַא ךרוד טמיטשעב טָאה ןעמ

 רעּפ רעטעמָאליק 800,000 זיא טכיל ןופ טייקלענש יד סָאד ,ןיוש סע

 ר ע ט עמ ַאל י ק 8 0 ךיז טנעוועב דרע יד זַא ,סע טסייה ,עדנוקעס

 .(רענינעוו לָאמ 10000) עד נוק ע ס רעּפ

 זיב ןעדנוטש 6 רהעפעננוא טימ געט 805 טמהענ סע יוװ יוזא ןוא

 -ערסיוא ןיוש ךָאד ןעמ ןעק ,ןוז רעד םורַא זיירק ןייא טכַאמ דרע יד

 וצ זילב טביילב סע) זיא נעוו רעניזָאד רעד ג נג א ? יװ ,ןענעכ

 -יק 80 ףיוא רהַאידןענוז ַא ןיא ןעדנוקעס ןופ ?הָאצ יד ןעריצילּפיטלומ

 גידנעסיוו ןוא .(עדנוקעס ןעדעי טרעדנַאוװ דרע יד סָאװ ,רעטעמָאל

 יּפ לע ןענעכערסיוא ןיוש ןעמ ןעק ,טיברַא ס'דרע רעד ןופ גנעל יד

 רעזיד ֹופ רע טע מַאיד םע ד ןופ גנ ע ? יד עירטעמַאעג

 טייק טייוו יד ךָאד זיא רעטעמַאיד ןעזיד ןופ טפלעה ַא .טיברָא

 .דרע רעד ןוא ןוז רעד ןעשיווצ

 8 א *+

 ןעטייקטייוו יד יוו תודוס עכלעזַא ןעהעגרעד ןעמָאנָארטסַא יוזַא יו ,ןעסיוו

 ןעועל וצ ןערעטש טינ םהוא סע טעװ ,ןעטענַאלּפ יד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ
 -עטַאמ ערעכעה יד טינ ןענעק רימ דלַאב ווו ,ךילסילש ,ךומ ןעזיד רעטייוו

 ןופ ןעגנונכערסיוא וד ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז ץלַא ךָאד רימ ןעזומ ,קיטַאמ

 וי ז י ו ז ַא יוװ ,סנעטסגינעוו ןענרעל ןענעק רימ רעבָא ; ןעמַאנַארטסַא

 ערעייז ןופ 9 כ ש ם ע ד ןעפיירגעב ןוא ו צ ר ע ד ן ע מ ו ק

 ' | .ןעגעוו ןוא לעטימ
 -לווהטמ ןוא לעטיּפַאק ןעזוד ןופ קעווצ רעד ךילטנעגייא זיא סָאד ןוא

 ,ןעביײרשוצנָא ןעוועג גונעג רָאג טלָאװ טסנָאז ,ןעגירָאפ םעד ןופ ךיוא זייוו
 -רעפ ןופ דנורג םעד ףיוא, ;ןעלייצ עדנעגלָאפ ,ךעלטיּפַאק 9 עזיד טָאטשנָא
 -ַאמ עסיורג ןעבָאה ןעגנוטכַאבָאעב ןוא ןעגנוטסעמ עשימָאנָארטסַא ענעדעיש
 טייוו רעמעמָאליק ןָאולימ 149 זיא ןוז וד זַא ,טנעכערעגסיוא רעקיטַאמעט

 | ,"דרע רעד ןופ
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 רעד ןופ טייקטייוו יד ןעטסעמוצסיוא ןענעוו ערעדנַא יד ןעשיווצ

 ,רעניזָאד רעד רעטסנידריווקרעמ רעד ןוא רעטסכאפנייא רעד זיא ןוז

 רעקיטַאמעטַאמ רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעטנַאקעב זנוא ןיוש רעד סָאװ

 טָאה ,ןוטּפענ טענַאלּפ רעד ןֹופ רעקעדטנע רעד .,עירעו על

 םעד טעדנעוועגנָא טושּפ טָאה רע .טנעכערעגסיוא ןוא טנעכייצעגנַא

 / ,םייוו ןעמ ןעוו .תונובשח ענייזוצ זָאיצ ַאסיוו ַא ר ג ןופ ץעזעג

 יד ,טרערעג רע'טושּפ רעדַא ,| ע ס ַא מ יד ןענייז סע סיורג יו

 ןענַאיצאבורטרעּפ רַאפ סָאװ ןוא ןעטענַאלּפ יד ופ ןע ט כיוועג

 ערעייז ךרוד ןעגנונעוועב ערעייז ןיא רָאפ ןעמוק סע (ןעגנורעטש)

 -טייוו ערעייז ןענעכערסיוא ןופרעד ןעמ ןעק ,ןעננוהיצוצ עניטייזנעגעג

 טָאה רע יוװ ױזַא .עירעוו על טכַאמעג טָאה ןעננונכער עזיד .ןעטייק

 עטעטכַאבָאעב יד ןופ דנורג םעד ףיוא ןוטּפענ טענַאלּפ יד טקעדטנע
 העז) סונארוא טענַאלּפ רעד ןופ ןעננוגעוועב יד ןיא ןענָאיצַאברוטרעּפ

 -טייוו יד טנעכערעגסיוא רע טָאה ױזַא ,(ןוטּפענ רעביא ?לעטיּפַאק םעד

 רעד ןופ גנוגעוועב רעסיוועג א ןופ דנורג םעד ףיוא ןֹוז רעד ןופ טייק

 - .הנבל רעד ןפ גנוהיצוצ יד ךרוד טמוק סָאװ ,דרע

 עכלעזַא ףיוא טגלָאפעגכַאנ םהיא ןעבָאה רעקיטַאמעטַאמ ערעדנַא
 ןוז רעד ןופ ןעטכיוועג יד ךרוד לעיצעּפס ,ןענעוו עשיטַאמעטַאמדזייר

 עכלעוו ,ןעטַאטלוזער וצ ןעמוקעג עלַא ןענייז ייז ןוא ,דרע רעד ןופ ןוא

 -טרעדנוה ןוא ךע ? טכ ח ע צ ןיא רונ ךיז ןעדיישרעטנוא
 | .פעקניוו-עדנוקעס ַא ןופ ךע?

 א א א

 ןעבָאה ןֹוז רעד ןופ טייקטייוו יד ןעמיטשעכ וצ ?לעטימס א ךָאנ

 -ַאֹּפ עסיוועג ןופ ןעגנוטכַאבָאעב ךרוד זיא סָאד ןוא ,ןעמַאנַארטסַא

 -נוטכַאבָאעב עכלעזַא .ןעטענַאלּפ עניילק יד ןופ ןוא סראמ ןופ סעיציז

 -רעפ ןיא טייקכילטקניּפ רעסיורג טימ ןערָאװענ טכַאמענ ןענייז ןעג

 | .ןערהַאי ענעדעיש |

 א = 8 |

 ,ןעדעישרעפ ױזַא ןענייז ןעלטימ ןוא ןענעוו עזיד סָאװ םעד ץארט
 תורוש עטש רע טנו א יד ,טקרעמעב ןיוש יוװ .ךָאד ןעמיטש
 עדנעגלָאפ טגייצ סָאד יו ,טייקכילטקניּפ רערַאברעדנואוו ַא טימ
 : עלעבַאט
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 ס'רעטיּפוי) טכיל ןופ טייקלענש

 "7 886 * : , 4 (תונבל

 " 8,480 * 6 8 4 טכיל ופ ,ןאיצארעבַא

 ' | ןעטענַאלּפ ןופ ןעטכיוועג

 "/ 8,6  * ײ א, ײ (גנונכער ס' עירעוו עֶל)

 2 8885 * ײ 6 "= הנבל רעד ןופ גנוגעוועב יד

 ןוא סרַאמ ןופ סעיציזָאּפ יד

 "/ 8,86 * ײ 6 ײ ןעטענַאלּפ עניילק ןופ

 יד ןעטסעמ וצ ןעדָאהטעמ ענעדעישרעפ 6 ױזַא ָאד ןעבָאה רימ

 ןעטאטלוזער יד ןוא ,ןוז רעד ןוא דרע רער ןעשיווצ טייקטייוו

 -עדנוקעס א ןופ ד א? ט ר ע דנו ה ענינייא ןיא ךיז ןעדיישרעטנוא

 יַאּפ ןעכילטינשברוד םעד ןעמונעגנָא ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא .לעקניוו

 יו ,טניימ סָאד סָאװ ,ןעדנוקעס ךעלטרעדנוה-86 ןוא 8 ןופ סקַאלַאר

 -ייב יד לָאמַא ךָאנ בנא העז) ?עטיּפַאק ןעגירָאפ ןיא טרעלקרע ןיוש

 אזַא ןיא טָא זַא ,(סקַאלארַאּפ ןוא סָאמ-לעקניוװ ןענעוו "א, ענַאל
 -דרע רעזנוא ןופ סוידַאר םעד ןהעזענ ןעמ טלָאװ עלעקניוו ןעקניניילק

 ןיא .ןוז רעד ןופ רעטנעצ םעד ןיא ןענופעג ךיז טלָאװ ןעמ ןעוו ,?עגוק

 -יק ןָאילימ 140 רהעפעננוא ןֹופ טייקטייוו ַא סע טניימ סָאמ-גנעל

 ,רעטעמָאל

  ,ןענעכערוצסיוא רעדָא ןעביירשוצנא טכייל זיא טייקטייוו ַאזַא
 .ןעמהענעב וצ ךילנעמנוא ,ןעגָאז געמ ןעמ ,רעווש רהעז זיא סע רעבָא
 סָאװ ,ןייז רעשמ ךיז ןעמ ןעק ,ןעכיילגרעפ עסיוועג טכַאמ ןעוו טשרע
 11,640 ןענעלסיוא טנעקעג ןעמ טלָאװ גנעל ַאזַא ףיוא .טניימ סָאד
 א ןופ ןעסישסיוא לָאז ןעמ ןעוו .דרע רעזנוא יו ןעלגוק עכלעזא
 הילפ ַא עדנוקעס רעטשרע רעד ןיא טגנאלרעד סָאװ ,ליוק ַא ןַאנַאק
 רעטייוו ץלַא טהילפ ליוק עזיד זַא ,ןעלעטשרָאפ דיז ןוא ,רעטעפמ 0
 טשרע ןעמוקנַא ןיהַא יז טעוװ ,ןוז רעד וצ טייקלענש רעבלעז רעד טימ
 .םרא ט ַאנ ַא מס 98 ןוא ר ה ַאי 9 ןיא

 טנַארט סָאװ ,גוצ-ןהאבנעזייא ַאזַא ןעלעטשראפ ריז ןעלָאז רימ ןעוו
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 .טונימ רעּפ רעטעמַאליק ַא ןופ טייקלענש רעד טימ גידנעטש ךיז

 .םורַא רהחָאי 266 ןיא טשרע ןוז יד ןעכיירגרעד רע טעוו

 -טייוו עכלעזַא ןעלעטשרָאפ ךיז ןעריבורּפ טינ ןעלָאז רימ יוװ רונ

 ענייק ןיוש ןעמ פרַאד ,ןעסָאמ עכילנהעוועג ערעזנוא טימ ןעטייק

 יװ ,ןענעכערסיוא ?יוװ ןעמ ןעוו ,ןעכַאמ טינ ןעגנוגנערטשנא ערעדנוזעב

 ,נוא ןופ זיא יז םייוו יו ,רונ סייוו ןעמ ביוא ,ןוז יד זיא סע סיורג

 ,ןענעכערסיוא סע טעוװ ,עירטעמָאענ לעסיבַא ןעק סָאװ ,רעליש רעדעי

 ןעמ ןעוו ,קיטעמהטירַא ע'טושּפ טימ וליפַא ןעניפענסיוא סע ןעק ןעמ

 .סָאמ-לעקניוו ןענעוו סעּפע רונ סייוו
 לא :: 26 |

 ןעּפָאקסעלעט ךרוד נידנעקוק .ןעריבורּפ ָאד עקַאט סע רימָאל טָא

 "עס 4 טונימ 99 ןופ לעקניוו ַא ןיא רהיא רימ ןעהעז ,ןוז רעד ףיוא

 רעד ופ רע טע מאיד רע רא בנייש רעד זיא ױזַא .ןעדנוק

 רימ ןעטלָאװ ,ןוז רעד ףיוא ןענופעג רעבָא ךיז ןעטלָאװ רימ ןעוו .,ןוז

 -/פ9 ןוא 17 ןופ ?עקניוו ַא ןיא דרע רעד ןופ רעטעמַאיד םעד ןעהעזעג

 .(עדנוקעס 8,86 לָאמ 9 : ךילמענ) עדנוקעס ךעלטרעדנוה
 ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,ךָאד זיא דרע רעד וצ זיב ןוז רעד ןופ

 ןעהעז רימ ןעוו ,ןונ .ןוז רעד וצ זיב דרע רעד ןופ יװ ,טייוו ױזַא
 -נַא רעד וצ ענייא ךיילנ טינ ןעכַאז ייווצ טייקטייוו רעבלעז רעד ןופ

 פעקניוו ַא וצ טרידנַאּפסערָאק יז זַא ,יוזַא ענייא ןעגָאז רימָאל ,רערעד

 ןעהעז רימ ןעכלעוו ןיא ,לעקניוו םעד ראפ רעסערג לָאמ 100 זיא סָאװ

 רעד ןיא ןעכַאז עזיד טימ ןייז ױזַא ךָאד סע זומ ןַאד ,ךַאז ערעדנַא יד

 עג טושּפ רעדָא) סרעטעמאיד יד ,רוציקב .ט יי ק כ יל קריוו

 יד וצ עיצ ר ַא פ ַא ר ּפ ןיא ןענייז ןעכַאז ןופ (גנעל יד :טדער

 רע ד ןו א ן יי א ןופ ןעהעז רימ עכלעוו ןיֹא ,ך על קניוו

 ןיא ןוז יד ןעהעז רימ דלאב יו וא .טייק טייוו רעב? עז

 (ןעדנוקעס 1994 טכַאמ סָאד) ןעדנוקעס 4 טונימ 89 ןופ לעקניוו ַא
 ז ו ס ,עדנוקעס ךעלטרעדנוה-7פ ןוא 17 ןופ לעקניוו ַא ןיא דרע יד ןוא
 ,סיורג עניסעמסינטלעהרעפ רעייז ןייז יֹוזַא
 יו ,דרע רעד ראפ רעסערג לָאמ לעיפ ױזַא ןייז ףרַאד ןוז יד :ךילמענ
 קוליח ןעכילנהעוועג ַא ָאזלַא טכַאס .1719 ראפ רעסערג זיא 4
 ןוז יד זא ,ןעניפעג טעוו רהיא ןוא ,(1779 ףיוא 192400 לייהטוצ)

 ,ךרע רעד ראפ רעסערג (108,59 ;  רעיונעג) לָאמ בלָאה ַא ןוא 108 זיא
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 -ַאיד רעד תמאב זיא סע סיורג יװ ,ןעסיוו רונ רימ ןעפרַאד טצעי

 טמיטשעב ץנַאג ןעמַאנַארטסַא ןעבָאה סָאד .דרע רעד ןופ רעטעמ

 רעביא לעטיּפַאק ַא ןיא ןענרעל סע ןעלעוו רימ יו ,טנעכערעגסיוא

 ,הרוש עטשרעטנוא יד ןעבעגרעביא רימ ןעלעוו ָאד .טענַאלּפ רעזנוא

 ט'לפכ .גנַאל רעטעמָאליק 19,789 זיא ררע רעד ןופ רעטעמַאיד רעד זַא

 רעד ןופ רעטעמַאיד רעד זַא ,ןעניפעגסיוא רהיא טעוװ ,108,55 ףיוא סע

 עירטעמָאעג יּפ לע .רעטעמַאליק 1,889,000 רעפיצ עדנור ןיא זיא ןוז

 רעד תמאב זיא סע סיורג יװ ,ןענעכערסיוא ךיוא טצעי ןיוש ןעמ ןעק

 ערעזנוא ןיא סיוא טקוק עכלעוו ,ןוז רעד ןופ םויִלֵאו רעד ןוא זיירק

 .הנבל רעד ראפ רעסערג לעיפ טינ ןעניוא

 םוילָאוו רהיא ןוא רעטעמַאליק 4,890,000 ךילמענ זיא זיירק רהיא

 .רעטעמָאליק קיבוק (סנָאילירדַאוװק 1890) 1,890,000,000,000,000,000 זיא

 . ,ררע רעד ןופ םויַלָאו םעד ראפ רעסערג לָאמ 1,280,000 זיא סָאד

 רעד ןיא ןעטלַאהעב ריז ןענעק ןעלגוק-דרע 1,280,000 עצנַאג ,אי

 ןעגיזעיר ןעזיד טימ ךיילגרעפ ןיא זיא הנבל יד ןיילק יוװ ןוא !ןוז
 ןופ ; רעפיצ עדנעגלאפ ןענייצ ,טלעוו-ךעטענאלּפ רעזנוא ןופ רעטנעצ

 -רָאפ ךיז ןעלָאז רימ ןעוו .רעטעמַאליק 884,000 זיא זנוא זיב הנבל רעד
 ,ןוז רעד ןופ רעטנעצ םעד ןיא דרע רעד ןופ רעטנעצ םעד ןעלעטש

 -לָאװ סע ןרעדנָאז ,ןוז רעד ןיא ןענופעג ןַאד דיז הנבל יד רונ טינ טלָאװ

 רעד ןופ ךעלפרעבָא רעד וצ זיב חנבל רעד ןופ ןעבילבענ ץלַא ךָאנ ןעט

 | ,רעטעמַאליק 807,000 ןוז

 ,ןוז רעד ןופ רעטסעמסיוא ןערָאװענ ךיוא סע רימ ןענייז ױזַא טָא

 ת ור וש ע ט ש ר ע ט נו א יד טימ ךיז נידנעצונעב ךילריטַאנ
 עימָאנַארטסַא יד רעבָא .ןעמַאנַארטסַא ןוא רעקיטַאמעטַאמ עסיורג ןופ

 רהיא יו ךיוא ןרעדנַאז ,ןוז יד ןעטסעמוצסיוא יו רונ טינ טנרעל
 לעיפ ,יונעג ץנַאג ןעגָאװענבָא רהיא טָאה ןעמ .ןע געוו -וצ בָא
 ןיא סָאד .טיורב טנופ א ,ןעגָאז רימָאל ,ּפָא טגעוו רהיא יו רעיונעג
 ,קלָאפ ן'ראפ עימָאנַארטסַא ןַא ןיא ןערעלקרע וצ רעווש רהעז וליפַא
 עכלעוו ,עכלעזא ראפ ןעבירשעג טרעוו סָאװ ,עזיד יו עכלעזַא ךָאנ טרפב
 -נעדעי .ןעריבורּפ סָאד לע ךיא רעבָא ;קיטעמהטירַא זיולב ןענעק
 רעבָא ,גנוגעװבָא אזא ופ 5 כ ש ם ע ד ןערעלקרע ךיא לעװ סלַאפ
 רימ טעװ סע ןעוו ,ןערעטעּפש ַא ןיא רונ ,לעטיּפַאק ןעזיד ןיא טינ ןיוש
 רעד ןופ גָאװ יד ןהעגרעד זעק ןעמ ױזַא יו ןעטכַארטעב וצ ןעמוקסיוא
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 ךיא יו ,ןעבעגרעביא סעלא סָאד ?לעװ ךיא הנבל רעד ןופ ןוא דרע

 .46 לעטיּפאק םעד ןיא ,ןענעק סע לע

 רימ ןעלעוו ,לעטיּפַאק ןעזיד ןיא ןעננונכער יד ןעסילש וצ םוא
 -טסַא יד ןופ הרוש רעטשרעטנוא רעד טימ ןענענונעב גיפיולרַאפ ךיז

 ןוז יד זא ,ךילמענ ןיא סָאד .,ןוז רעד ןופ ןעגנונעוװבא עשימָאנָאר

 -דרע רעזנוא ראפ רח עמ ?ַא מ 8 24,000 טנעוו

 ןָאיליטקָא ןַא) ןענַאיליטקָא 1900 סָאד זיא ןעמארגָאליק ןיא .? ענוק
 .(רעפיצ 28 ןופ ?הָאצ ַא זיא

 םעד ראפ ץַאלּפ רהעמ לָאמ 1,280,000 טמהענרעפ ןוז יד יו ױזַא

 סע טסייה ,םהיא ראפ רערעווש לָאמ 894,000 זיולב זיא יז ןוא לענוק-דרע

 רעדעי זַא רעדָא ,דרע רעד ראפ ר ע ר ע ט י ש יא יז זַא ,ךָאד

 ראפ רע טכייל ? ע ט ר ע פ א רהעפעגננוא זיא רערהיא ?ייהט

 -נעד יד .םויל אוו ןע ב7 עז ן י א דרע רעד ןופ ?ייהט ַא

 טעטיסנעד רעד טימ ךיילנרעפ ןיא ןוז רעד ןופ (טייקטכידעג) טעטיס
 .ךיז טרעלקרע סָאד .7 ע ט ר ע פ א רהעפעגנוא זיא דרע רעד ןופ
 סע ןעלעוו ריִמ יג ,ן ע ז ַא ג ןופ טהעטשעב ןוז יד סָאװ ,טימרעד
 ,ןוז רעד ףיוא יו ,ץיה אזַא ןיא זא ,ךיז טהעטשרעפ סע .ןעהעז דלַאב

 א ןיא וליפא ןוא ןעדילַאס ַא ןיא ןעריטסיזקע טינ ךַאז ןייק ןעק
 ,דנַאטשוצ ןעגיסילפ

 תונובשח ןוא ןעגנוטסעמ עֶלַא טימ ןענענעזעג ןקועי ךיז ןעלעוו רימ

 ןענעק רימ סָאװ ,סעֶלַא ןופ גנוביירשעב א וצ ןהעגרעביא ןעלעוו |

 "טקעּפס ,ןעּפַאקסעלעט ןופ עפליה רעד טימ : רעד ףיוא ןעקרעמעב

 | .ןעטנעמורטניא עשיפַארגָאטַאפ ןוא ןעּפָאקסָאר

 .831 לעטיּפַאק

 .ןעקעלפ ערהיא טימ ןוז יד

 -ִא ט ַא פ טפור ןעמ סָאװ ,ןוז רעד ןופ ךעלפרעבָא עדנענייש יד

 -ייהט ערהיא עֶלַא ןיא סייה ןוא דנעצנעלג ךיילנ טינ זיא ,ע ר ע פ ס

 -עט ךרוד ןוז רעד ףיוא טקוק ןעמ ןעוו ,דלַאב ןעמ טקרעמעב סָאד .ןעל
 ,ןוז יד ןעטכַאבָאעב ןענעק וצ םוא .עניילק ץנַאנ וליפא ,ןעּפָאקסעל

 .,עטרילָאק-לעקנוד ןייז ,ךילדנעטשרעפטסבלעז , ןעוויטקַאּפס | יד ןעזומ
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 -עט עטוג ךרוד סיוא טהעז ןוז רעד ןופ ךעלפרעבָא יד יוזא יו

 ַא ןומ עיּפָאק ַא ןיא עכלעוו ,60 גנונכייצ יד טגייצ סָאד ,ןעּפַאקסעל
 |ַא ס נ ַא ש ז סָאנַארטסַא רעשיזיוצנַארפ רעד סָאוװו ,עיפַארנַאטַאפ

 טהעז סָאד .,ןָאדיױמ ןופ עירָאטַאװרעסבָא רעד ןיא ןעמונעגרעטנורַא טָאה

 .ךעלדנייטש עניילק ןוא דמַאז טימ ןעטָאשעב ,דלעפ ַא יו סעּפע סיוא

 ןעטמהירעב םעד ןופ רעטרעוו יד טימ ,סיוא סע טהעז ןוז רעד ףיוא רונ

 ."ּפוס זייר רעלעט ַא יוג ,ם א ק ו י נ םָאנַארטסַא רענַאקירעמַא

 ףיוא ןוא רעזיד ףיוא ןעהעז רימ סָאװ ,דעלדנרעק יד זא ,ךיז טכוד סע

 ,טייקגיסילפ א ןיא ןעמיווש ,ןוז רעד ןופ סעיפַארנַאטַאפ ערעדנא

 ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא טיול ךעלפרעבָא ס'ןוז יד---,60 גנונכיוצ
 .ןַאסנַאשז רָאסעפָארּפ |

 -ניסילפ ןופ ןייז טינ עדער ןייק רָאג ןעק ָאד זַא ,טהעטשרעפ ןעמ רונ
 -עז ךעלדנרעק עזיד יו ,ןעלייהט עדילַאס ןופ רענינעוו ךָאנ ןוא ןעטייק
 ױזַא עקַאט טמהענ ןעמ ןוא ןעמהעננָא םורַאד זומ ןעמ .סיוא ןעה
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 ערעפסָאטַאפ רעד ןופ ןהעזסיוא ַאזַא זַא ,עימָאנָארטסא רעד ןיא ןָא

 ןוא רעלעה ןענייז ןעלייהט ערהיא ןופ עכנַאמ סָאװ ,ןופרעד טמוק
 .ךעלקיטש ערעדנעצנעלנ יד סע ןענייז ךעלדנרעק יד ,רעלעקנוד--עכנַאמ
 -נעמורטסניא-סננוטסעמ ערעייז טימ טמיטשעב ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא
 -ָאליק 1000 ןיב 900 ןופ זיא ךעלדנרעק עכלעזא ןופ ערעי זַא ,ןעט

 .גננַאל רעטעמ

 ץנַאג ַא ךרוד ןוז יד גיטלעפנרָאז ןעטכַארטעב ןעלָאז רימ ןעוו !
 קסיד רעד זַא ,ןעניפעגסיוא רימ ןעלעוו ,זָאלנ עטרעכיוררעפ-לעקנוד

 יי

0 
 ש

 יד ייב ןעגנורעדנע-ןייש ןעניפעגסיוא ןעק ןעמ יוזַא יוו---,01 גנונכווצ
 ,ויירק-ןענוז םעד ןופ ןעטימ ןיא ןוא ןעגערב

 זיא ןוא ןעטימ םעד םורַא ןעטסלעה םֵא זיא ןוז רעד ןופ זיירק רעדָא

 ,טנעמירעּפסקע רעכַאפנייא ַאזַא .ןעדנַאר ענייז ןעבעל רעלעקנוד ץלַא

 ןוא רָאלק סע טזייוו ,61 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגנרַאפ זיא סָאד יו
 ,טמיטשעב

 ,ןַארקע ,קיזיפ ןיא סע טפור ןעמ יו רעדָא ,לעטנעוו רעד ףיוא
 רעד ןופ ןייש רעד טלַאפ (אז א ןעבַאטשכוב יד טימ טנעכייצעב)

 ַא ןעהעז רימ ןוא ,(גנונכייצ רעד ףיוא סקניל) וויטקַאּפס ַא ךרוד ןוז
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 ייווצ ןעכַאמ ןַארקע ןעזיד ןיא ןעלָאז רימ ןעוו .סּפילע ןענעטכיולעב
 ,דנַאר ןעבעל ערעדנַא יד ןוא לייהט ןעלעטימ םעד ןיא ענייא ,ךעלכעל

 לעטנעוו ַא ףיוא ךעלעכעל עזיד ךרוד ןעלהַארטש יד ןעלַאפ ןעזָאל ןוא

 ןעלעוו '(? 6 ןעבַאטשכוב יד טימ טנעכייצעב) רעטניה ןַארקע רעדַא
 לעכעל רעטסלעטימ רעד ןופ טמוק סָאװ ןייש רעד זַא ,ןעניפעגסיוא רימ

 ןייש םעד ראפ ר ע ? ע ה דנעטיידעב זיא (ס עלעקייק עסייוו יד)
 '(8 עלעקייק עלעקנוד יד) דנַאר םעד ייב לעכעל רעד ןופ טמוק סָאװ
 סָאו רע כיל טיו ר ַא ןייש רעד זיא קסיד ןופ דנַאר עמַאפ םייב
 .ס'המח יוקיל ןופ טייצ רעד ןיא טנַאזירָאה ןופ רילָאק םעד טרעלקרע סע

 -ןעביוא רעד יו ,ןעטנעמירעּפסקע ערעכילטקניּפ עלעיפ ךרוד

 ןעלהַארטש יד ךיוא סָאד ,טמיטשעב רעקיזיפ ןעבָאה ,רענעבירשעב

 יד וצ ןעטימ ןופ רעכַאװש ןערעװ ט יי ק מ י ר ַא וו רעד ןופ

 ןערעו טרעלקרע רונ ןעק סָאד ןוא .קסיד-ךענוז םעד ןופ ןעדנַאר

 .ע ר ע פ ס ַא מ ט א ןא טימ טלעגנירעגפו- א זיא ןוז יד זַא ,טימרעד

 ןעמ יו ,רעדָא ןייא טנ ני 5 ש ערעפסָאמטַא יד ,ךאפנייא ץנַאג

 ט ר י ב ר ַא ס ב ַא ,ןושל ןעכילטפַאשנעסיװ ן'פיוא סע טגָאז

 רעד טימ לַאפ רעד ךיוא זיא סָאד יו טָא ,ןעלהַארטש יד זייוולייהט

 ,ןעלהַארטש יד .,דרע רעד ןופ (טפול יד ,טדערעג טושּפ) ערעפסָאמטַא
 -ר ע וו ערעפסָאטָאפ רעד ןופ ןעלייהט עטסלעטימ יד ןופ ןעלַאפ סָאװ

 רעדָא ערעלָאמש ַא ןעדיינשוצכרוד ןעבָאה ,דרע רעד ףיוא ? ַא קי ט

 דנאר ןופ ןעמוק סָאװ ןעלהַארטש יד רעדייא ,ערעפסָאמטַא ערעניד
 רעדָא ערעטיירב ַא ןעדיינשוצכרוד ןעבָאה עכלעוו ,קסיד ןופ גערב רעדָא

 ןעלהארטש-ןענוז יד רעלַאטנַאזירַאה סָאװ .ערעפסַאמטא ערעקיד

 ,ןעמוקוצכרוד סיוא ייז טמוק ערעפסָאמטַא ערעקיד ַא ץלַא ,דיז ןעהיצ
 ,חנבל יד טֶא .טריברָאסבא רהעמ ,ךילריטַאנ ,ייז ןערעוו געוו ץ'פיוא ןוא
 טלהארטש ,ערעפסָאמטַא ןַא טימ טלעגנירעגמורַא טינ רָאנ זיא עכלעוו

 .ךעלפרעבָא רהיא ןופ ןעלייהט עלַא ןופ דיילנ ּפָא

 :ךילמענ ,ןעלהַארטש י י ? ר ע י י ר ד זנוא טקיש ןוז יד
 .ןעלהַארטש עשימעכ ןוא ןעלהַארטש-טייקמיראוו ,ןעלהַארטש-טכיל
 טריברַאסבַא ךיילנ טינ ןערעוו ןעלהַארטש ןעטרָאס ענעדעישרעפ יד
 -עוו עכלעוו ,סעבָארּפ ךרוד ןעזיוועב טרעוו סָאד .ערעפסָאמטא ןַא ןופ
 -טכיל יד ,לשמ5 .קיזיפ רעביא רעכיכ-רהעל ןיא ןעבירשעב ןער
 ,ןעלהַארטש-טײקמירַאװ יד ראפ טריברָאסבַא רהעמ ןערעוו זעלהַארטש
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 יד טימ סעבָארּפ ענעדעישרעפ ייב סיױרַא ךיוא ךיז טנייצ ױזַא ןוא
 "ןענוז ןופ ןעלייהט עגימורַא יד ןופ ןוא עלעטימ יד ןופ ןעלהַארטש

 ,קסיד
 ַא ךרוד ןערָאװעג טלעטשענטסעפ ךילטפַאשנעסיװ זיא סע ,ץרוק

 -ַאמטַא ןַא טימ טלעגנירעגמורַא זיא ןוז יד ןַא ,ןעטנעמירעּפסקע ךס

 ןעסיוועג ַא טריברָאסבַא רעדָא ןייא טגנילש ,טלאהרעפ עכלעוו ,ערעפס
 רהיא ןופ סיורַא ךיז ןעסייר סָאװ ,ןעלהַארטש ןעטרָאס עֶלַא ןופ ?ייחט

 ,זיא ןָאיצברַאסבא עזיד סיורג יו .ןעננוטכיר עלא ןיא ערעפסָאטָאפ
 ןוז יד ןעוו זַא ,סע זיא רעכיז .וויטיזַאּפ ןענופעגסיוא טינ ךָאנ ןעמ טָאה
 לעיפ ןעוועג דרע רעד ףיוא טלָאװ ,ערעפסַאמטַא ןַא ןחָא ןעוועג טלָאװ

 .ויא סאד יו ,רעיול ב ךױאןא רעניט כי? ,רעסייה

 סע סיורג יוװ ,ןעטסעמסיוא טריבורּפ ךיוא ןעבָאה רעשרָאפ-רוטַאנ
 -עב ַא ןופ ףיולרעפ ןיא סורַא טקיש ןוז יד סָאװ ,ץיח עצנַאנ יד זיא
 -יווצ ,ענעדעישרעפ ץנַאג ןענייז ןעטאטלוזער יד רעבָא ; טייצ רעטמיטש

 רעקיזיפ עשיזיוצנַארפ יד ןופ ןעננונכער יד ךָאנ דַארג 8000 ןעש
 -ומ 10 יב ,ליווע ד ר על קיןע ס ןוא ַאל ע ה ט רע ב
 -טסַא ןעשינעילַאטיא ןעטמהירעב םעד ןופ ןעגנוצַאשבָא יד ךָאנ ,ןָאיל

 ןעמ רונ ,ענעפַא ןַא ענארפ עויד טכביילב םורָאד .י ק ע ס םָאנָאר

 ןערוטַארעּפמעט ערענירעדעינ יד זַא ,רעקיזיפ ןעשיווצ ןָא טמהענ
 ,ערעכעה יד ראפ טייקכילקריוו רעד וצ רעטנעהענ ןענייז

 ךרוד רהיא ףױא טקוק ןעמ ןעװו ,סיא טהעז ןוז יד יװ
 ,62 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשענראפ ןיא ,ּפָאקסעלעט םעניילק א
 ,ךעלדנרעק עדנעצנעלג יד סע ןענייז ,דמַאז יוו יוזא ,ךעלעטניּפ יד
 ,ןוז רעד ןופ | ע ק ע 5 פ יד סע ןענייז ןעלעטש עצרַאװש יד ןוא
 ,ןעטכַאבָאעב ןעק רעדעי עכלעוו ןוא טרעהעג טָאה רעדעי עכלעוו ןופ
 םַאזקרעמפיוא רהיא ףיוא ןעקוק וצ ןעליופ טינ ךיז רונ לָאז רע ןעוו
 ,טגָאז ןעמ סָאװ סָאד .רעזעלג עטרעכיוררעפ עכילנהעוועג ךרוד וליפַא
 רעבָא .גיטכיר ךילבעטשכוב זיא ,"ןעקעלפ ןהָא טינ זיא ןוז יד ךיוא, זַא
 לָאמ עַלַא טינ ךיוא ןוא ןעקעלפ עבלעז יד ןעמ טהעז לָאמ עלַא טינ

 .עבלעז יד סיור ג רעייז ןוא ? ח ַאצ רעייז ןענייז

 סעּפע לָאמ סעכנַאמ טקרעמעב ךיוא ןעמ טָאה ןעטיוצ עטלַא ןוא
 סָאד יוװ ,טסואוועג טינ רָאג טָאה ןעמ רעבָא ,ןוז רעד ףיוא ןעקעלפ

 םסוי צי ר ב ַא פ םָאנַארטסַא רעד טָאה 1610 ןיא טשרע ,ןערעלקרע וצ
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 סע .ןעקעלפ עזיר ףיוא טייקמַאזקרעמפיוא עלעיצעּפס יד ןעניוצעג

 זיא רע זַא ,עימַאנַארטסַא ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעמונעגנָא טרעוו

 רע טָאה ןעננושרָאפ ענייז .ןעקעלפ-ןענוז יד ןופ רעקעדטנע רעד סע
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 ,ּפָאקסעלעט ןעניילק ַא ךרוד ןעקעלפ ערהיא טימ ןוז וד--.,09 גנונכיוצ

 ןופ ננוקעדטנע רעד ראפ ןעוועג זיא סָאד) ןעניוא עטעקַאנ טימ טבַאמעג
 ףיוא ןעלהארטשזזענוז יד ןופ ןײשּפָא םעד נידנעטכַארטעב ,(ּפָאקסעלעט
 .(פעטנעוו) ןארקע ! !

 יד ךיוא זא ,ןעמיטשעב ןעמ ןעק ,ןעקעלפ עכלעזַא נידנעריּפשכַאנ

 רהיא טמהענ סע .טסבלעז ךיז םורַא ךדיז טהערד ןיז

 הערד ַא ךיז ןעגנַאלרעד וצ גע ט ער עד נו א 2 2 רהעפעגנוא
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 .חרזמ םעד ייב קעלפ א ךיז טנעוװעב ךילנהעוועג .סקַא רהיא םורָא

 רע ןענאוו זיב נעט 14 זיב 12 ןופ טמהענ סע ןוא ,ןוז רעד ןופ דנַאר

 ,סע טפערט ןַאד .,ןוז רעד ןופ דנַאר ןעכילטסעוו םעד ייב טעדניוושרעפ

 קעלפ רעבלעז רעד ךיז טזייוועב םורַא געט 14 רהעפעגנוא ןיא זַא

 .ןוז רעד ןופ דנַאר-חרזמ םעד זיב רעדיוו
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 . םעניולק ַא טימ ןעקעלפ-ןוז יד ןעטכַאבָאעב ןעק ןעמ יוו--,08 גנונביוצ
 יי יה ,ּפָאקסעלעט = |

 . ףיולרעפ ןיא } ע ד ניוו ש ר ע פ ןעקעלפ עזיד ןופ לייהט ַאי
 - סע זַא ,ןהעזסיוא רעייז ןיא ױזַא ךיז ןערעדנע רעדָא ,געט עגינייא ןופ
 - רעדייא ,גנַאל ןעטַאנַאמ ןערעיוד ערעדנַא - .ןענעקרעד וצ ייז רעווש זיא

 יז ןעגייצ ,ןערעיוד טינ ןעלָאז ייז ?לעימ יוװ ,רעבָא ,ןעדניוושרעפ ייז



 טלעוו-פעמיה יד 280

 רהעפעגנוא ןיא סקַא רהיא םורַא ןוז רעד ןופ גנונעוועב רעד ףיוא ןָא ץלַא
 | | .געט 5

 זיא ןוז יד ןעטכַאבָאעב וצ לעטימ רעכַאפנייא ןוא רעטכייל ַא
 ןענעלפ לעטימ ןעזיד טימס ,68 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאּפ
 -רהָאי ןעט18 ןיא ךיוא ןוא ןעט17 ןיא ןעמַאנַארטסַא ןעצונעב ךיז
 ןייז טימ טלעטשעגסיוא ּפָאקסעלעט רעניילק ַא זיא סָאד .עטרעדנוה

 ןעדָאל ַא ןיא רעדָא טנַאװ ַא ןיא ךָאל ַא ךרוד ןוז רעד וצ עוויטקַאּפס
 -עט ן'כרוד ךיז ןעהיצ סָאװ ,ןעלהַארטש יד .,רעמיצ ןעלעקנוד ַא ןופ
 ןעטרָאד ןַאד טהעז ןעמ ןוא ,רעיּפַאּפ קיטש ַא ףיוא ןעלַאפ ,ּפָאקסעל

 טסקיפ ןעמ ןעוו .ןוז רעד ןופ ןעקעלפ יד ןוא ןעטקנוּפ עלעקנוד יד
 -כָאנ םוא ,ןעוועריק ןענעק םהיא לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ּפָאקסעלעט םעד וצ
 סע סָאװ ,ןעשרָאפסיױא ןעמ ןעק ,ןוז רעד ןופ גנוגעוועב יד ןענלַאפוצ

 .ןַאטנַאשז רָאסעּפָארּפ ןופ טריפַארגָאטָאּפ יו ןעקעלפ-ןענול---,04 גנונכווצ
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 ףראד ןעמ ,ךילריטַאנ .טייצ רעסיוועג א ןיא קעלפ א טימ רָאפ טמוק

 ,ןעגנוטכַאבָאעב עכַאפנייא עכלעזַא ןיא ןליפַא גנורהַאפרע ןעבַאה ךיוא

 ןעסּפילקע יד ןעטכאבָאעב וצ טכיורבעג ךיוא טרעוו לעטימ אזא

 ליוו ןעמ ןעוו ,םעווקעב רהעז זיא רע ןוא ,רוקרעמ ןופ סטיזנַארט ןוא

 .ןוז רעד ןופ טלַאטשענ עטרעסערגרעפ ַא םלוע ןַא ראפ ןעגייצ
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 .דרע יד ראפ רעסערג לָאמ ןעבעיז 1889 ןוא קעלפ-ןוז ַא--,05 גנונביוצ

 ראנָאז ןוא ןעּפָאקסעלעט עלעיצעּפס ןעמ טָאה ןעטייצ ערעזנוא ןיא

 ןופ ענייא .ןוז יד זיולב ןעטכַאבָאעב וצ סעירָאטַאװרעסבָא ערעדנוזעב

 ,ַאינרַאפילַאק ,ַאנעדַאסַאּפ ןיא ,ןַאסליוו גרַאב םעד ףיוא זיא עכלעזַא
 רעלַאנַאיצאנרעטניא ןַא 1910 ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהענבָא זיא סע ואוו
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 טימ ךילכעוטּפיוה ּפִא ךיז ןעביג סָאװ ,ןעמַאנַארטסַא ןופ סערגנָאק
 ןעטרָאד טָאה ?יעה םָאנַארטסַא רענַאקירעמַא רעד .ןעגנושרַאפ-ןוז
 יד .ךיוה סופ 176 זיא סָאװ ,"ּפָאקסעלעט-םערוהט , ןימ א טיובעגפיוא

 ןיא (טלענעיּפשענּפָא טריטקעלפער ןערעוװ ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש

 "והט םעד רעביא ןעלנעיּפש עכילנעוועב עסיורג ךרוד ּפָאקסעלעט ןעזיד

 ,םערוהט םעד ןופ טנעמַאדנופ םייב ףעיט סופ 75 ןענורב ַא וצ זיב םער

 ,ּפָאקסעלעט ַא ךרוד סיוא טהעז קעלפ-ןוז רעכילנהעוועג ַא יוו---.06 גנונכויצ =

 עגיצנוק ןוא עטַאקילעד רהעז עסיוועג טסקיפעגנייא ןענייז סע ואוו

 -ט ק ע ּפ ס טנַאנעג ,ןעריפַארגָאטַאפ וצ ןוא ןעטסעמ וצ ןעטנעמורטסניא

 עכילטע יא .הַארגַָאיל עח ַאר טקעּפ ס ןוא ףַארג ַא ר
 ןיא ןוז רעד ןופ סעיפַארגָאטַאפ עסיוועג ןעמוקעב ױזַא ןעמ ןעק טונימ
 | | : .ןערילָאק ענעדעישרעפ

 רעד טימ ייז טריפַארגָאטַאפ ןעמ עוו ,סיוא ןעהעז ןעקעלפ .ױזַא יונ
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 -עגרַאפ זיא ,ןעפַארגָארטקעּפס ןוא ןעּפָאקסעלעט עסיורג ןופ עפליה
 ,07 ןוא 06 ,05 ,64 ןעגנונכייצ יד ףיוא טלעטש

 ןעקעלפ יד ןופ ןעלייהט עסיוועג זַא ,ןעגיוא יד ןיא ךיז טפרַאװ סע
 טנַאנעג ,לייהט רעטסלעטימ רעד .?עקנוד ךיילנ םינ טייוו ןענייז

 ילעקנוד רעד זיא ,(לעדנערעק) "סואעלקונ , רעדָא (ןעטָאש) "?ַארבמוא,

 .ןעקעלפ-ןענוז וד ןוא ןעגנורעדנע---,07 גנונכווצ

 רעגינעוו רעדָא רהעמ ןוא עלעקנוד ךיז ןעהיצ םורַא ןוא ,טרָא רעטס

 גנונכייצ רעד ףיוא ."ארבמונעּפ, טנאנעג ,ןעלייהט ענעטכיולעב

 סָאװ ,ןעקעלפ עטסערג יד ןופ רענייא ױזַא יו ,טלעטשעגרַאפ זיא 8

 -עגסיוא טָאה ,ןעגיוא עטעקאנ טימ ןעקרעמעב טנעקעג ךיוא טָאה ןעמ
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 "ייש יד ןענייז ןעכירטש עסייוו יד .ּפָאקסעלעט ןעסיורג ַא ךרוד ןהעז

 לייהט ןעצרַאוװש ץנַאנ םעד םורַא ןוא קעלפ םעד ןופ ןעלייהט עדנעג

 -סיוא סע ןעבָאה ןעמַאנַארטסא יו .,ַארבמונעּפ יד סע זיא (ַארבמוא)
 ןעוועג ,1888 ןיא ןעזיוועב ךיז טָאה סָאװ ,קעלפ רעזיד זיא ,ןעטסָאמעג

 .לענוק-דרע רעזנוא יו סיורנ יוזַא ?ַא מ 7

 רעכילנהעוועג ַא יװ ,טלעטשעגרַאפ זיא 66 גנונכייצ רעד ףיוא = |

 ,סיוא טהעז ןוז רעד ףיוא קעלפ

 א ןופ ףיולרעפ ןיא ןוז רעד ףיוא ךיז ןערעדנע ןעקעלפ ױזַא יו

 ,67 גנונכייצ רעד ףיוא ןעהעז רימ ןענעק ,טייצ רעסיוועג

 ,ןעגנורעדנע עזיד ןעטסָאמענ ךיוא ןעבָאה סָאװ ,ןעמַאנַארטסַא

 -נַא טינ עקַאט ןענייז ןעקעלפ עזיד זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג ןענייז

 .ןוז רעד ןופ ךעלפרעבָא רעד ןיא ר ע כ ע ? יװ ,סרעד

 ןיא ךָאנ ןעמ זיא ןעננוניישרע עכלעזַא ןופ ןעכַאזרוא יד ןעגעוו

 ןעקעלפ עזיד ןעשרָאּפ וצ ןעגנאפעגנָא טָאה ןעמ ןעוו .טייהלעקנוד
 .טמיטשעב טָאה רעכלעוו ,ָאעלילַאג ןופ הרעשה יד ןעמונעגנַא ןעמ טָאה

 עפליה רעד טימ סקַא רהיא םורָא גנוגעוועב ס'ןוז רעד ןופ טייצ יד

 -ךיור עכלעזַא סעּפע ןענייז סָאד זַא ,16011 ןיא ּפָאקסעלעט ןייז ןופ

 ןענייז סָאד זַא ,ןעמונעגנָא ןעבָאה ןעמָאנַארטסַא ערעדנַא .,סנעקלָאװ

 טָאה קירוצ רהֶאֹי טרעדנוח רהעפעננוא טימ טשרע רעבָא ,גרעב רָאג

 ןענייז סָאד זַא ,ןעזיועב ן ַא ס ? י וו םָאנַארטסַא רעשילגנע רעד
 עב ערעדנַא ןופ ןערָאװעג טגיטעטשעב זיא סָאד ןוא ,ר ע כ ע 2
 | .ןעקעלפדןוז יד ןופ רעשרָאפ ןוא רעטכַאבָא

 ןעניישרע ןעקעלפ יד זַא ,ןענופענסיוא ךיוא ןעמ טָאה ייברעד
 ןעגנושרַאפ יד טיול ,טָאה סָאד . ןע ד ַא י ר ע פ עטמיטשעב ןיא
 ןוא רעטיילנעב ס'ןוז רעד טימ תוכייש ַא 'טרעדנוהרהאי ןעזיד ןיא

 -אנ ןופ עניזָאד יד טימ לעיצעּפסס ,ןרע טש עדנעלַאֿפ יד טימ

 עדנעלאפ יד רעביא לעטיּפַאק העז) ןעדינַאעל עטנַאנעגָאז יד ,רעבמעוו
 ןעקעלפ יד זיב ר חה ַא * ף ? ע רהעפעגנוא טמהענ סע ,(ןרעטש
 יירד רעֶדָא ייווצ ןופ ףיולרעפ ןיא .ןעננורעדנע עסיוועג ךרוד ןעכַאמ

 "יוה רעהכַאנ ; רעכיײרלהָאצ ךיוא ןוא רעסערג ןעקעלפ יד ןענייז רהֶאי

 .רהָאי סקעז רעדָא ףניפ ןופ ףיולרעפ ןיא רענעלק ןערעוו וצ ןָא ייז ןעב
 -רעד ןוא רעסערג רעדיוו ייז ןערעוו םורַא רהָאי סקעז רהעפעגנוא ןיא
 ,םומיסקַאמ רעייז ןעכיירג
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 רעד ןענופעגסיוא טשרעוצ טָאה ןעקעלפדןוז יד ןופ ןעדָאירעּפ עזיד
 גידלודענ ייז טָאה רעכלעו ,ע ב ַא ו ו ש םָאנָארטסַא רעשטייד
 .ןעבעל ןייז ןופ ?ייהט ןעטסערג םעד טלהעצענ ןוא טריּפשעגכַאנ

 ,ענארפ ענעּפָא ןַא ץלַא ךָאנ טביילב סָאד ,ױזַא זיא סָאד סָאװ ראפ
 , ,טשרָאפעגכַאנ גיטייזלעיפ ןוא ךילדנירג רהעז סע טָאה ןעמ להָאוװבָא
 ַא ןעגעוו ןעגנורחיפסיוא ס'עבאוװש ןערָאװעג טניטעטשעב ןענייז רונ טינ
 ןענופעגסיוא ךיוא טָאה ןעמ ןרעדנָאז ,רהָאי 11 ןופ דָאירעּפ-ןעקעלּפ

 ןופ ןערעדנַא ןַא ,רהָאי 9 רהעפעגנוא ןופ םענייא ,ןעדָאירעּפ ערעדנַא
 .רהָאי 88 רהעפעגנוא ןופ ןעטירד ַא ןוא רהָאי 8 רהעפעגנוא

 טינ ןעלהעפ ןעגנוניישרע עלַא עזיד ןענעוו תורעשה ןוא תורבס
 טימרעד ָאד ךיז ןעלעוו רימ רעבָא ; טלעוו רעשימָאנַארטסַא רעד ןיא

 ערעדנַא טימ ןענעקעב וצ ךיז ךָאנ זנוא טביילב סע .ןעמהענרעפ טינ
 רעד ןיא סרעדנַאזעב טקרעמעב ןעמ עכלעוו ,ןוז רעד ףיוא ןעננוריסאּפ
 ,לעטיּפַאק ןעטסקענ ןיא ןָאט רימ ןעלעוו סָאד ןוא ,ןעסּפילקע ןופ םייצ

 .99 לעטיּפַאק

 .ןז רעד ףיוא ןעמַאלּפ ןוא ןענָאיזַאלּפסקע יד

 -טסַא רענַאקירעמַא רעסיורג רעד טקרעמעב ,גידריווקרעמ זיא סע
 יד זַא ,עימָאנַארטסא רערעלוּפָאּפ ןייז ןיא םָאקוינ ןָאמייס םָאנַאר

 ףיֹוא עסינמייהעג רהעמ טנייצעג זנוא טָאה טפַאשנעסי ענרעדָאמ

 טנייה ךיז ןעניפעג רימ סָאד ָאז ; טרעלקרע ייז טָאה יז יוװ ,ןוז רעד

 יד ןענעוו גנורעלקרע עדנענידירפעב ַא ןופ ,רעהירפ יו ,רעטייוו ךָאנ

 יד זַא ,ןעמונננָא ןעבָאה ןעשנעמ עניטייצרעפ ןעוו .ןעננוניישרעדןוז

 -רע ןַא טָאהעג ייז ןעבָאה ,ןעזייא ענעצלָאמשוצ ןופ ?ענוק ַא זיא ןוז

 -נעסיוו רעד ןופ ןעננורעדָאפ יד ראפ נונעג ןעוועג זיא עכלעוו ,גנורעלק

 עירעטסימ ַא ןעוועג טינ ןענייז ןעקעלפ יד .ןעטייצ ערעייז ןיא טפַאש

 -רָאמ עטשרע יד ןופ רענייא ר ענייש ןוא א עי? ַאנ רַאפ

 רַאפ ךַאפנייא ןעמונעגנָא סע ןעבָאה עכלעוו ,(ןעקעלפ עזיד ןופ רעש

 ,רעבָא ןעטייצ ערעזנוא ןיא ,ערעפסָאטַאפ רעד ןיא רעצעלּפ עלעקנוד



 בלעוועג-לעמיה יד 206

 רעד ףיוא ןעננוניישרע טקעדטנע ןעמ ןוא סיוא טשרָאפ ןעמ רהעמ סָאװ

 :ןערעלקרע וצ ייז סע טרעוו רערעווש ץלַא ,ןוז

;8 

 66 / ם/2אא64

 ןעביוא לעקייק וד) ךיוח רעמעמָאליק 998,000 ןעמַאלפ-ןוז--.68 גנונכווצ
 ןיא דרע רעד ןופ סיורג וד רָאפ טלעטש טיוז רעקניל רעד וצ

 .(ןעמַאלפ עזיד וצ עיצרָאּפָארּפ
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 עגידלַאוװג רָאפ ןעמוק ןוז רעד ףיוא זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה טָא
 זיא יז .ןעסענערהעקרעביא עצנַאג ,ןענַאיזָאלּפסקע עניזעיר ,ןעגנורעדנע
 סָאװ ,(סעילַאװכ) ןעלעוו עדנעמַאלּפ טימ םי רענידרעייפ ַא יו םעּפע
 יו ?שמל ,ךיוה רעד ןיא רעטעמָאליק עדנעזיוט עטרעדנוה דיז ןעסייר
 דַאורעסבָא רעד ןיא ןעמ טָאה 1888 ינוי ןיא 08 גנונכייצ רעד ףיוא

 ,ןעמַאלפ עניזעיר עכלעזַא ייווצ ןעטסָאמענסיוא ןָאדיױמ ןופ עירָאט
 .דַארּפ , ,"ןעצנענימָארּפ , עימַאנַארטסַא רעד ןיא ייז טּפור ןעמ יו רעדָא
 -ָאליק דנעזיוט 460 זיב ןעניוצעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,"ןעצנַארעבֹוט

 .!רעטעמַאיד ס'ןוז רעד ןופ לעטירד ַא ,ךיוה רעד ןיא רעטעמ
 -עגרָאפ ןענייז ןעמַאלפ עכלעזַא ןופ ןעמרָאפ עכילכעזטּפױה יד

 סױרַא ךיז ייז ןעסייר ױזַא טָא .09 גנונבייצ רעד ףיוא טלעטש

 ןופ טייצ רעד ןיא ןעדנַאר ערהיא טכַארטעב ןעמ תעשב ןוז רעד ןופ
 .(ס'המח יוקיל עלופ) ןעסּפילקע עלַאטָאט |

 סָאר סָאװ רעדָא ,ןעמַאלפ עכלעזַא םוא זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע |
 ץעגרע ןעזומ ,ךיוה יוזא ןעסײרסױרַא ןענעק ךיז ןעלָאז ,ןייז טינ לָאז

 ערעייהעגנוא ןעמוקרָאפ ,רעטנעצ ןיא ךילניישרהַאװ ,ןוז רעד ןיא |
 ,ךיוא ךיז טהעטשרעפ סע .ןענַאיזַאלּפסקע ןוא ןעסענערהעקרעביא |

 -סיוא סעּפע רעדָא ,ענילעפוצ טינ ןענייז ןענָאיזָאלּפסקע עכלעזַא זַא|
 ןופ טייצ רעד ןיא ןעהעז ךילטייד ייז ןעק ןעמ תעשב עדארג ,ןעמהַאנ)

 ,ןהעטשרעפ וצ םָאנַארטסַא ןַא ןייז טינ ףראד ןעמ .סּפילקע ןעלַאטָאט ַא
 הנבל רעד ןופ עיציזַאּפ ַאזַא טימ עדַארג ןַאט וצ טינ רָאנ טָאה סָאד זַא
 ןעצנַאג ןיא טעמכ לָאז ןעטָאש רחיא זַא ,ןוז רעד ןוא דרע רעד ןעשיווצ
 ןהעזרעד וצ טייקכילגעמ ירד זנוא ןעבענ ױזַא ןוא ןוז יד ןעקעדעב

 .ןעמַאלּפ עזיד = |
 ןוא ןייא ףיוא -סרעדנַאזעב ,ןעטלעז עדַארג טפערט עיציזַאּפ ַאזַא

 ,ףיורעד סיוא ןעקוק ןעמַאנָארטסַא ןוא ,דרע רעד ןופ טרָא ןעבלעז םעד |
 סע סָאװ ,ןעריפַארגָאטַאפ ןוא ןעטכַארטעב רעסעב סָאװ ןענעק וצ םוא
 רהיא ףיוא טהעז ןעמ סָאװ ,ןוז ר עד ם'וור ַא ןַאד ךיז טוהט
 .ןוש5 ןעשימָאנַארטסַא םעד ףיוא סע טפור ןעמ יו ,"(ןיורק) אנַארַאק

 ןייק סע טעװ ,המח יוקיל עלופ ַא ןהעזעג לָאמַא טָאה סע רעוו
 טושפ ,גנוניישרע ענהעשרעדנואוו ַא זיא סָאד .ןעסעגרעפ טינ לָאמ
 -רעסיוא ךָאנ טביילב ןוז ךעד ןופ ?ייהט א יו גנַאל ױזַא .דנרעביוצעב
 -עגנוא סעּפע טינ ןעמ טקרעמעב ,הנבל רעד ןופ ןעטָאש םעד בלַאה
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 ,ןעמַאלפ-ןךוז יד ןופ ןעטלַאמשעג ענעדעישרעפ---,00 גנוגבווצ
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 ,לַאטָאט טרעוו סּפילקע רעד רונ יו רעבָא ,ןוז רעד םורַא סעכילנהעוו

 4עמרָאפ ענעדעישרעפ ןופ ןעמַאלפ עניברַאפדןעזָאר ןעמ טהעזרעד ןַאד

 ענעדעישרעפ ןופ ךיז נידנעסיײרסױרַא ,69 ננונכייצ רעד ףיוא יו טָא

 ןעטָאש םעד ןַאד טהעז ןעמ .זיירק ןעצרַאוש םעד םורא ןעטקנוּפ

 רעדנענייש ַא טימ טלעגנירעגמורַא ,טניט יו ץראווש ,הנבל רעד ןופ

 יד םורַא "הנכש , יד רָאפ ןעלעטש סרעלהַאמ יוװ ױזַא סעּפע ,ןיורק

 ."אנַארָאק , ,טנַאזענ יו ,סע ןעמ טפור ןייש ןעזיד טָא .ענילייה ןופ ּפעק

 -נוא ןיא רעקיזיפ ןוא ןעמַאנָארטסַא ןופ ןעגנושרָאפ עכילדנירנ טיול

 עכלעוו ,עירעטַאמ ךעלעציּפ ןופ ַאנַארַאק עזיד טחעטשעב ,ןערהַאי ערעז

 .ןוז רעד ןופ ןעסיוטשעגסיורא ןערעוו

: 
:5 

 טעג יו

 םעד ַאװָאװא ןיא ןעהעזעג יװ ,המח יוקיל עלופ ַא---,10 גנונכיוצ
 ,1809 טסוגוא ןעט7

= 
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 יד ןעצנַאג ןיא טינ לָאמ ןייק טקערעב הנבל רעד ןופ ןעטַאש רעד

 רעד ןופ ןעטייז יד ןופ סױרַא ןעלהַארטש יד ךיז ןעסייר סלַאפנעדעי ,ןוז

 טהעז ןוז יד יו .דרע רעד ףיוא ןייש ןעסיוועג ַא ןעפראוו ייז ןוא ןוז

 רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ זיא ,סּפילקע ןעלַאטַאט ַא דנערהעוו סיוא

 ,10 גנונכייצ

 ןעט7 םעד ,אווָאיײא ,סניַאמסעד ןיא ןוז יד ןהעזעג ןעמ טָאה ױזַא טָא

 -יזָאּפ יד ןעריקרַאמ ,וװ .ז .א ,6 ,6 ,מ ,8 ןעבַאטשכוב יד - 1809 טסוגַא
 .ןעמַאלפ עכלעזַא ןופ סעיצ

 ַאינרָאפילַאק ןיא ןעהעזעג יו ,ןוז רעד ןופ טּפילקע רעלַאטַאֿ--. 71 גנונכווצ
 .1889 רַאונַאו ןעט1 םעד |

 יירד רהעפעגנוא טייז-טסעוו רעד וצ ןעגיוצעג ןַאד דיז ןעבָאה ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד .ַאינרָאפילַאק ןיא ,1889 רַאונַאי ןעט1 םעד ןעהעזעג יו ,המח יוקיל עלופ ַא טלעטשעגראפ זיא 71 גנונכייצ רעד ףיוא
 -ַאלפ ךיוא טָאה ױזַא .ןוז רעד ןופ רעטעמאיד רעד יו גנַאל ױזַא לָאמ
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 ,יַאמ ןעט98 םעד ,ןעינַאּפש ןיא המח יוקיל עלופ יד ןעהעזענ ןָאירַאמ

0. 

 -רָאפ ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עכילדנירג ןוא עמַאזקרעמפיוא רהעז ךָאנ

 יד זַא ,טלעטשעגטסעפ ןעמ טָאה ןעצנַארעבוטָארּפ עזיד ןענעוו ןעננוש
 -עג רעהירפ סע טָאה ןעמ יו ,םרָאפ ערעלוקריצ ַאזַא טינ טָאה ַאנַארַאק
 ןעהעז רימ יו ,עניסעמלענערנוא ַאזַא ןיא עיניל ערעסיוא יד .,טניימ

 טלעטשעגרַאפ ךיוא זיא סָאד יו ןוא 71 ןוא 70 ןעננונכייצ יד ףיוא סע

 םָאנַארטסַא ןעשינעילַאטיא ןעטנַאמרעד ןעביוא ןיוש םעד ןופ ןערָאװעג

 ,חלנ רעשיליוטאק רעזיד טָאה ױזַא .72 גנונכייצ רעד ףיוא י ק ע ס

 -רָאפ ענייז טימ לעיצעּפס טכַאמעג ךילברעטשנוא ךיז טָאה רעכלעוו

 יד ,1871 ילוי ןעט98 םעד קסיד רהיא ןהעזעג ,ןוז רעד רעביא ןעגנוש

 ןעמ98 םעד ןעמַאלּפ ןוא ַאנָארָאק ,ןעקעלפ ערחיוא טומ ןוז יד--,79 גנונכווצ

 ּו ק ע ס סָאנָארטסַא םעד ןופ טנעכיוצעג יוװ ,1871 ילוו
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 ךיז ןעבָאה סע ןענַאװ ןופ ,רעטרע יד ןעריקרַאמ דנַאר רהיא ייב רעפיצ
 ,להָאצ ןיא 17 ןעוועג ןַאד ןענייז רעטרע עכלעזַא .ןעמַאלפ יד ןעגיוצעג
 ןַאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןעקעלפ יד סע ןענעכייצעב רעטרע עלעקנוד יד
 רעד ףיוא סעיניל עכיילנ יד טגנאלעבנַא סָאו .ןוז רעד ףיוא ןהעזעג

 ייז ןופ ענייא .סּפילקע ן'טימ ןָאהט וצ טינ רָאנ ייז ןעבָאה ,72 גנונכייצ

 יירד ערעדנַא יד ;ןעלַאּפ ערהיא טימ ןוז רעד ןופ סקַא יד טנעכייצעב

 -עג ןופ ןענעוו יד ןוא ןוז רעד ןופ רָאטַאװקע םעד ןענעכייצעב סעיניל

 | .רָאטַאוװקע םעד ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןעקעלפ עסיוו

 יד ןיימענלַא ןיא טלעטשעגרַאפ ױזַא ןענייז 72 ננונכייצ רעד ףיוא

 טימ ןוז רעד ףיוא ןעהעז ןעק ןעמ סָאװ ,ןעגנוניישרע עטסגיטכיוו
 ענעדעישרעפ ןיא ןעּפָאקסָארטקעּפס ןוא ןעּפָאקסעלעט ןופ עפליה רעד
 ,ןעטייצ

 אנַארָאק יד עכלעוו ןופ ,ן ע פ ַא ט ש יד טגנַאלעבנַא סָאװ
 םעד ךרוד ןעניפעגסיוא סע ןעמ ןעק ,ןעהעטשעב ןעמַאלפ יד טימ
 תודוסי ראפ סָאװ ,ןהעגרעד וצ טכיורבעג ןעמ סָאװ ,לעטימ ןעבלעז
 .סרעּפרעק עשילמיה ערעדנַא ףיוא ןוא ןוז רעד ףיוא ךיז ןעניפעגנ סע

 ,זילַאנַא ?ַא ר ט קע ּפ ס ןעמָאנ םעד סע טנָארט לעטימ רעזיד
 ,ֿעטיּפַאק ןעטסקענ םעד ןיא ןענעקעב ךיז רימ ןעלעוו םהיא טימ ןוא

 עפליה רעד טימ טָאה ןעמ סָאד ,ןעבעגרעביא עלייוורעד רימ ןעלעוו אד
 ןַא טימ טלעגנירעגמורַא זיא ןוז יד זא ,טמיטשעב לעטימ ןעזיד ןופ
 ןעטכייל רהעז םעד ןופ ךילכעזטּפױה טהעטשעב סָאװ ערעפסָאמטַא
 -ַארּפ יד ,(שילגנע ףיוא ןעשזארדייה) ף ָא טש-ר עס אוו זַאג
 -ָאק רעד ןופ ?ייהט רעזיד .זַאג ןעזיד ןופ ךיוא ןעהעטשעב ןעצנַארעבוט
 -ארכ , טרָאװ ןעישכירג םעד ןופ) ?ערעפסָאמָארכ , ןעפורעג טרעוו ַאנַאר
 ךיז טהיצ ערעפסָאטַאפ רעד רעביא  ,(ריִלֲאק טעטיידעב סָאװ ,"סָאמ
 -ַאט ןופ טייצ רעד ןיא ןעהעז ךיז טזָאל סָאװ ,ערעפסָאמָארכ יד סע
 | -.ןוז רעד ןופ ןעסּפילקע עלַאט
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 .88 לעטיּפַאק

 רעד ןופ ןעלהעצרעד ןעלהַארטש-טכיל יו ןוא סָאװ

 .סרעּפרעק עשילמיה ערעדנַא ןופ ןוא ןוז

 טייקמירַאוו ,טכיל זנוא ןעננערב סָאװ ,ןעלהַארטש-ןוז עבלעז יד

 ,גנַאנ ןייא ראפ זנוא ןעלהעצרעד ,ןעננורעדנע עשימעכ עסיוועג ךיוא ןוא

 ןעזָאל ייז ,לשמל ,ןֹוז רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סע ןעפָאטש ַא רַאפ סָאװ

 -רעפ ןוא רעבליז ,רעּפוק ,ןעזייא ךיז ןעניפעג ןעטרָאד זא ,ןעסיוו זנוא
 | .ןעלַאטעמ ערעדנַא ענעדעיש

 -עוו יוזַא יו ? תודוס עכלעזא זנוא סע ייז ןעלהעצרעד רעבָא ױזַא יוו

 : טרָאװ ןייא טימ ןערעפטנע ןעמ ןעק ףיורעד ? רחָאוװעג סע רימ ןעל

 -עגרָאפ יו ,טנעמורטסניא ַאזַא זיא סָאד .ּפָא ק ס ָא ר טקע 3
 ,םהיא ןיא טינ טקעטש רעדנואוו ןייק ,78 נונכייצ רעד ףיוא טלעטש
 ןערהער עזיד ןיא .טחעטשעב רע עכלעוו ןופ ,ןערהער 9 יד ןיא טָא
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 ,ֿפָאקסָארטקעּפס ַא -- ,78 גנונכווצ
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 -ָאקסָארקימ רעדָא ןעּפָאקסעלעט ןיא יו ױזַא ,ןעויטקַאּפס ךיז ןעניפעג
 -נייא ךילטנעגייא ןיא טנעמורטסניא ןעזיד ןופ םזינאכעמ רעד .ןעּפ

 -ַאּפַא-ףַארנעלעט ַא ןופ ,ןעטסַאקלעיּפש ַא ןופ ,רעגייז ַא ןופ יו ,רעכַאפ

 יד ףיוא ,ּפיצנירּפ ןעבלעז םעד ףיוא טיובעג זיא רע .,וװ .ז .א ,טַאר
 (זָאלג ַארעּפָא) ?קָאניב רעכילנהעוועג ַא יו ,טכיל ןופ תולעמ עבלעז

 | .ןעלירב ע'טושּפ יוװ ןוא
 ןעניפענוצסיוא דנַאטש ןיא זיא ןעמ יוזא יו ,ןתעטשרעפ וצ םוא

 -ענ סע ןעפַאטש עכלעוו ,ּפַאקסָארטקעּפס ַא יו ,טנעמורטסניא ַאזַא ךרוד

 -וצ ןעמ ףרַאד ,סרעּפרעק עשילמיה ע ד נ ע נ יי ש ףיוא דיז ןעניפ

 סָאװ ,קיזיפ רעד ןופ לייהט םעד ןיא העידי עלעקיטש ַא ןעבַאה טשרע
 -יישרע:טכיל טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ןא ס ק י ט ּפ ַא טפור ןעמ
 אזא ןעבעג ןעריבורּפ ךיא לע לעטיּפַאק ןעזיד ןיא ,ללכב ןעגנונ
 -ַארּפשרעּפ לָאמ עכילטע סָאד ןיוש בָאה ךיא יו ,רעזעל םעד העידי
 -וצרעביא ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע ןעוו ,ךעלטיּפַאק עגירָאפ ןיא ןעכ
 טגָארט סָאװ ,?לעטימ-סגנושרָאפ ַאזַא ןופ עפליה רעד טימ זַא ,ןעבעג
 ,ןוז רעד ףיוא זַא- ,ןהעגרעד ןעמ ןעק ,"זילַאנַא לַארטקעּפס , ןעמָאנ םעד
 ,ןעפאטש-דנורג עכלעזַא ךיז ןעניפעג ,ןרעטש ערעדנַא ףיוא ךיוא יו
 ,ררע רעד ףיוא יוװ ,תודוסי רעדָא ןעטנעמעלע

 .טכיל זיא סנױזַא סָאװ ,םעד רעביא ןעגנוטכַארטעב עגנַאל ןיא
 וצ ןעפעלשקעווא זנוא טעוו סָאד .ןעזָאלניירא טינ ָאד ךיז ךיא לעװ
 -עב רעכלעוו ,ןינע רעזנוא ראפ ניטיונ טינ ךיוא זיא סָאד ןוא טייוו
 סייוו ןעמ יוזא יוו ,גנורהעלקרע ןַא ןיא דילטנעגייא טהעטש

 .ןוז רעד ףיוא ךיז ןעניפעגנ סע ןעפַָאטש ַא רַאפ סָאװ ,וויטיזַאּפ ץנַאג
 -נעסיוו יד סָאװ ,ןערעה רימאל ,ייברעד ןיוש ןעטלַאה רימ זַא רוג
 ךָאנ ,ןענופענסיוא ןעבָאה ןעטייצ ערעזנוא ןופ רעשרָאפ עכילטפַאש
 ןעדנענייש ןעזיד ןענעוו ךיוא ,סענעכערביּפָאק ןוא סעבָארּפ עלעיפ
 ,רוטאנ רעד ןופ ?ייחט ן ע ט ס לע ק נו ד ךָאד רעבָא

 ? טלעוו יד רימ ןעהעז ױזַא יו ? טכיל ךילטנעגייא זיא סאו
 -רעד געוו ןעכלעוו ףיוא ןוא רעּפרעק רעדנענייש א טלהַארטש ױזַא יו
 ? ןעניוא ערעזנוא וצ ןעלהארטש ענייז ןעכיירג

 ,ןעגארפ עזיד ףיוא רעפטנע ןַא ןעמ טכוז ןערהַאי עדנעזיוט םייז
 זַא ,טניימעג ןעבָאה ןעפַאזָאליפ ענילַאמַא יד .ןָאירַאמַאלּפ טביירש
 ערעסיוא יד ןעגעקטנַא ןעלהַארטש סױרַא דיז ןעסייר ןעגיוא ערעזנוא ןופ
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 סױרַא ןעזָאל ןעכַאז זַא ,טקנעדעג טָאה ,טרהעקרעפ ,ןָאטוינ .ןעכאז

 ךיוא ןעכיירגרעד ןוא םורַא ךיז ןענָארט עכלעוו ,דעלעציּפ עדנענייש

 5ע נ ע ר פ ןוא גנ ָא י רעקיזיפ יד רעבָא .ןעגיוא ערעזנוא וצ ױזַא
 ךיז ןופ סױרַא טינ רָאנ ןעזָאל סרעּפרעק עדנענייש זַא ,ןעזיוועב ןעבָאה

 ןעננערב ,ףיוא ןעלסיירט ייז רונ ,ןעלייהט עלעירעטַאמ עכלעוו דנענריא

 ,קיזיפ ןושלב סע טגָאז ןעמ יו ,ןערירביוו ,גנוגעוועב רעסיוועג ַא ןיא

 ןֵא טביוה רעסַאװ לשמל יו ױזַא טָא ,ט י י ק ג י ס י ? פ עסיוועג ַא

 ײילש ןעמ ןעוו (סעילַאװכ) ןעלעוו סיורא טפור ,ןעזיירק ןעכַאמ ֹוצ
 ,טייקגיסילפ עלָאפסינמיײיהעג עניזָאד יד .?עדנייטש ַא ןיחַא ןיירַא טרעד

 ןוא ,טינ טכיוועג ןייק רָאנ טעמכ טָאה יז זַא ,עטכייל ַאזַא זיא עכלעוו

 טניורקעג זיא ,םיוריטלעוו ןעצנַאנ םעד רעביא טיײרּפשוצ זיא עכלעוו

 .ר ע ה ט ע ןעמָאנ ן'טימ ןערָאװעג
 ַא ךרוד טגיטעטשעב טרעוו טייקניסילפ אזַא ןופ ץנעטסיזקע יד

 .טביל טימ גנורניברעפ ןיא ןעננוניישרע עלא ךרוד ךיוא ןוא סעבַארּפ ךס
 -נירגעב-ךילטפאשנעסיוו ַא רונ ,הרעשה ןַא סעּפע םתס טינ זיא סָאד

 ץנעטסיזקע רעד ןעגעוו ןעהענרעד רימ יו ױזַא טָא .עירָאעהט עטעד

 להָאוובָא ,טפול ןופ ,טרערעג טושּפ ,דרע רעד םורַא ערעפסָאמטַא ןַא ןופ
 ןוא -- רהיא ןעּפַאטנָא טינ ךיוא ןענעק רימ ןוא טינ רהיא ןעהעז רימ
 ןע ננונייש ר ע עסיוועג ךרוד רונ ןהעגרעד ךָאד רימ ןענעק סָאד
 -ינַאמ ,ןענָאז וצ ָאז ,עסיוועג ךרוד ,טפול רעד טימ גנודניברעפ ןיא
 ױזַא -- .וו .ז .א ,ןעגנוּפמַאּפסױא ,קורד ,ןעטניוו יװ טא ,סעיצַאטסעפ י

 ,רעהטע טנַאנעג ,ףָאטש אזַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןעגעוו רימ ןעהעגרעד
 -יצַארביװ ענייז ךרוד סָאװ ןוא םיור-טלעוו ןעצנַאג םעד ןָא טליפ סאו
 ,זנוא םורַא ןעכאז ןעהעז רימ ןענעק ןענָא

 ןעשנעמ ןענָאילימ ןוא ןענַאילימ םויח דע ךָאנ ךיז ןעניפעג ךָאד
 ןיא המלש הנומאב ץלא ןעביולג סָאװ ,טלעוו רעטריזיליוויצ רעד ןיא
 דרע ענידניז רעזנוא רעכלעוו טיול ,תישארב השעמ רעשילביב רעד
 -עב זיא ןוז יד רעדייא ,ר ע ה י ר פ ןעוועג ןעטכיולעב רונ טינ זיא
 ןוא געט ןעוועג ךיוא ןענייז ןוז רעד ןהִא זא ןרעדנָאז ,ןערָאװעג ןעפַאש
 ,ןוז ַא ןהֶא דרע רעד ףיוא ןייש ןעמהענ ךיז לאז ןענַאװ ןופ ...! טכענ
 ? ןרעטש ןהא ןוא הנבל יא ןהֶא

 ןייֵלַא טפול יד יו ױזַא ,טינ טכייל ןיילַא רעהטע רעגיזָאד רעד
 -ייש ךרוד ןעגנוגעוועב עסיוועג ןיא רונ טמוק רעהטע רעד .טינ טננילק
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 ןעגנוגעוועב עסיווענ ןיא טמוק טפול יד יו ױזַא ,סרעּפרעק עדנענ

 ,ןעגנוגעוועב עניטרַאדעלעװו ןענייז סָאד .סרעּפרעק עדנעגננילק ךרוד
 .ןעטייקלענש ענעדישרעפ טימ רונ ,ןענַאיצַארביװ טנַאנעג

 ,ןעלעוו יד רימ ןעהעז ,רעסַאװו ןיא ןייטש א ןעפרַאו רימ תעשב

 גנוגעוועב עזיד ?ייוו ,ייז ןעהעז ריס .םעד ךרוד ןעהעטשטנע עכלעוו

 ַא ךרוד ןעפורעגסיורַא ןערעוו עכלעוו ,ןעלעוו יד .עמַאזגנַאל ַא זיא

 רעד טימ .רעלענש לעיפדלעיפ ןיוש ךיז ןענַארט ,טפול רעד ןיא גנַאלק
 -ַאמעגסיוא רעקיזיפ ןעבָאה ןעטנעמורטסניא ענעדעישרעפ ןופ עפליה
 .ןעננוגעוועב עזיד ןעטס

 840 ךילטינשכרוד זיא טפול יד ךרוד גנַאלק ַא ןופ טייקלענש יד
 רעד טימ סָאװטע ךיז טרעדנע טייקלענש עזיד) עדנוקעס ַא רעטעמ

 עזיד ןעו טשרע .(טפול רעד ןופ רוטארעּפעמעט ןיא טייקטכידעג

 רימ ןערעה ,רעיוא רעזנוא וצ ןעכיירגרעד טפול רעד ןופ ןענַאיצַארביוװ
 .סרעדנַא טינ רעבָא ;ןעגנַאלק

 ךיז טגָארט טכיל רעכלעוו טימ ,טייקלענש יד טגנַאלעבנַא סָאװ
 סע ןעכלעוו ןיא ,לעטיּפַאק םעד ןופ ןיוש רימ ןעסייוו ,רעהטע ן'כרוד

 .ןעטסעמ וצ ןעלטימ ענעדעישרעפ יד ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא ןענייז
 ,עדנוקעס ַא רעטעמַאליק 800,000 זיא יז זַא ,ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד

 לָאמ רנזעיוט 880 רעפיצ יעדנור ןיא) טייקלענש ערַאברעדנואוו עזיד
 -עב יד ךרוד ןענופעגסיוא טשרעוצ ןעמ טָאה (גנַאלק ן'רַאפ רעלענש
 טניטעטשעב רעהכאנ זיא סָאד ןוא ,תונבל ס'רעטיּפוי ןופ ןעגנונעוו
 רעכלעוו ,רענייא רעדעי סייוו סָאד יו ,סעבָארּפ עלעיפ ךרוד ןערָאװעג
 ןעמ סָאװ ,לעגעיּפש ַא ןופ עפליה רעד טימ .,קיזיפ טנערעלעג טָאה

 ןליפַא ןעטסעמוצסיוא טייקכילנעמ יד ןעמ טָאה ,לענש רהעז טהערד

 וזא עד נוק ע ס ַא ןופ ל?ייהטןעטסנַאילימ ַא
 ןעטריאודַארג ַא טימ ןעטסעמסיוא ,לשמל ,טנעק רהיא יוװ ,ךילטקניּפ

 יד ררַאי רעדָא (ןעלייהט ערענעלק ןיא טלייהטוצ טניימ סָאד) רעטעמ
 .טערב ַא ןופ גנעל

 ,רעטקעפס ןוא ןָאיצקַארפער

 ןו פ ד א ז ר ו א יד ןערעלקרע טינ ךיז ןעלָאז רימ יו רונ

 -הארטש יד .ןעננוניישרע עכילריטאנ יד טינ ךָאד סע טרעדנע ,טכיכ

 רעכילריטאנ רעייז טימ זנוא וצ ןענַארט ךיז ןעלעוו ןוז רעד ןופ ןעל



 997 - ץנארק ּפיליֿפ

 "וצסיוא סָאד דנַאטש ןיא ןייז טינ רָאנ ןעלעוו רימ ביוא ,טייקלענש
 עכלעוו ,ןעלהַארטש ןופ הלעמ רעד טימ ךיוא סע זיא יוזא .ןעטסעמ

 -ער ב וצ הל ע מ יד :ךילמענ ,גיטכיוו לעיצעּפס זנוא ראפ ַאד זיא
 ,ןָאיצקַארפער ,קיזימ ןושלב סע טפור ןעמ יו רעדַָא ,ךד יז ןע כ

 עעהט זָאלנ ַא ןיא עלעפעל א ,לשמל ,ןעהעזענ טינ סע טָאה רעוו |

 עכילנהעוועג אזא ךָאד זיא סָאד ?ןעכָארבעגרע בי א יו סעּפע
 ןענייז רונ טינ רעבָא .םעד ןענעוו טינ רָאנ טכארט ןעמ זַא ,גנוניישרע
 ,רעזעלנ עכילטסניק ײלרעלַא טעדנירנעב גנוניישרע רעגיזָאד רעד ףיוא

 -ַאקסָארקימ ןוא ןעּפָאקסעלעט ,ןעלירב ײלרעלַא ,ןעויטקַאּפס יײלרעלַא
 ןפ ן ע פ ַא ט ש יד רעביא טפַאשטנעק רעזנוא ךיוא ןרעדנאז ,ןעּפ
 ,סרעּפרעק עשילמיה ערעדנַא עלַא ןופ ןוא ןוז רעד

 | ר שש
 שש

 .רעסַאװ ןיא ךיז ןעכערב ןעלהַארטש-טכיל יוו---,14 גנונבווצ

 ןעכַאמ ןעלָאז ריס ןעו טא .ןעטכַארטעב ַאד עקַאט סע רימָאל
 רעד ףיוא טלעטשענרַאפ זיא סָאד יו ,טנעמירעּפסקע ןעכאפנייא אזַא

 עכלעוו ,ןעלהארטש יד זַא ,ןעניפענסיוא רימ ןעלעוו ,74 גנונכייצ

 ןעדָאל א ןיא ?עטלעּפש ַא ךרוד רעמיצ ןעלעקנוד ַא ןיא ןיירא ןעמוק
 -ר ע פ ,רעסאוו טימ ילכ ענרעזעלג א ףיוא ןעלַאפ ןוא ?עטנעוו רעדָא
 ,ךילנהעוועג סע טנָאז ןעמ יו רעדָא ,לעסיבא ךיז | עווע ריק
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 ,רעסַאװ ןיא ןירַא ןעננירד ייז תעשב רע ביא דיז ןעכערב

 ,ןעמוק ןעלהַארטש-טכיל יד לַאװק ַא ראפ סָאװ ןופ ,סיוא טינ טכַאמ סע

 יז ןערעוו--ןיירַא ןעגנירד ייז רעסַאװ טימ ילכ ַא ראפ סָאװ ןיא רעדָא

 .רענייטש ןעבלעז םעד ףיוא ןעכָארבענ ץלַא

 ןָאיצקארפער רעדָא סענעכערב אזא זַא ,ןעניימ טינ רעבָא ףראד ןעמ

 -יפ .רעסאוו ןיא ןירַא טננירד להַארטש-טכיל ַא ןעוו ,רונ טריסַאּפ

 סערעי זא ,ןעטנעמירעּפסקע עלעיפ טימ ןעזיוועב רונ טינ ןעבָאה רעקיז

 -ַאל ,ערעדנא ןַא ןיא ךאז ןייא ןופ ךרוד ןעהענ ןעלהַארטש ןעוו ,לָאמ

 -עריקרעפ ,גנוטכיר רעייז ייז ןערעדנע ,זָאלנ ןיא טפול ןופ ןעגָאז רימ

 רעטסערג רעד טימ ךיוא ןעבָאה ןרעדנָאז ,ךיז ןעכערב רעדָא דיז ןעוו

 -נוכערב עכלעזַא ןופ ןע ? ק ניוו יד ןעטסָאמענסיוא טייקניאיונעג

 תעשב ךיז ןעכערב ןעלהארטש זַא ,ןענופעגסיוא ייז ןעבָאה ךיוא .,ןענ

 .ןעזַאנ ערעדנַא ןיא רעדָא ,טפול רעד ןיא ןיירַא ןעגנירד ייז

 -יטש עניטנַאק-יירד א ךרוד ?הארטש א ךרוד טזָאל ןעמ רעבָא ןעוו

 טינ ןעמ טהעז ןַאד ,ם ז י ר פ סע טפור ןעמ יװ רעדָא ,זָאלנ ?עק
 ןענַאז וצ ָאז ,טרעו רע יוװ ,ךיוא ןרעדנַאז ,דיז טכערב רע יוװ רונ

 -|עגער א ןופ ןעריל ַא ק יד ןיא טיײרּפשוצ ןוא טלייהטוצ
 טפור ןעמ סָאװ ,סאּפ ןעטברַאפעג ַא ןַאד טמוקעב ןעמ .ןעגיוב

 טָאה רענייא רעדעי .ר ע ט ק ע פ ס :טרָאװ ןעשיניײטַאל ן'טימ

 ,ייברעד טָאה ןוא דעלזעלג עגיטנַאק-יירד עכלעזַא ךרוד טקוקעגנ סיוועג
 זיא סע סָאװ ,ןעגיובדןענער ַא ןופ ןערילָאק יד ץלַא ןעהעזעג ,ךילריטַאנ

 .ןוז רעד ןופ רע ט ק ע ּפ ס רעד

 טעװ ,/5 גנונכייצ רעד ףיוא יו ױזַא םזירּפ ַא ךרוד גידנעקוק

 .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא רעטכייל םעד ןוא םַאלפ םעד ןהעז ךיוא רהיא
 ןעוועריקרעפ םַאלּפ ם'ןופ ןעלהַארטש יד לייוו ,ךַאפנייא ץנַאנ זיא סָאד
 .גנודנעוו רעדנא ןַא ןיא ןיוש ייז רימ ןעתעז ןַאד ןוא ,םזירּפ רעד ןיא דיז

 רעזיד ףיױא יוװ ױזַא ,טסקיפענוצ םזירּפ יד ןעטלַאה וצ טָאטשנָא

 ךייא ךיז טעװ ץְלַא .דנעה יד ןיא ןעטלַאה יז רהיא טנעק ,גנונכייצ
 ךיז טניפעג רע ואוו ,טרָא םעד ףיוא טינ זיא םַאלפ רעד זַא ,ןעטכוד
 ,ןאיצקַארפער ןֹופ טַאטלוזער א זיא סָאד .טייקכילקריוו רעד ןיא

 רענייא רעדעי יװ ,ןענייז ןעניוב-ןעגער ַא ןופ ןערילָאק-טּפױה יד
 עזיד  .טיור ןוא שזנַארַא ,לענ ,ןירג ,יולב ,אגידניא ,טעלָאיװ ,סע סייוו
 -רוד טקוק ןעמ ןעוו ,ןעגיוא יד ןיא ךיוא ךיז ןעפרַאװ ןערילַאק ןעבעיז
 ןעגיוב-ןענער ַא זַא ,ןעקרעמעב גידנעהעגייברעפ ָאד רימָאל ,םזירּפ א
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 יד סָאװ ,ןופרעד טמוק סָאד .רעטקעּפס א יו ,רחעמ טינ ךיוא ןיא

 -לעזַא ,ןעגער ןופ ךאלדנעּפָארט יד ךרוד ךיז ןעכערב ןעלהארטש-טכיל

 ייב ןעמ טהעז ,סָאמ רערענעלק ַא ןיא ,ךילריטאנ ,סנעניוב-ןענער עכ

 סנעּפָארט עקניניילק ןיא טצירּפש רעסַאוװ ןעוו ,ללכב ןוא ןעלַאט-רעפסַאוװ

 .ןעלהַארטש ערהיא ייז ףיוא טפראוו ןוז יד תעשב

 יראו
 : וי

 או

 ,טרָא םעד ףיוא טינ םזירּפ ַא ךרוד םַאלּפ ַא טהעז ןעמ יוזַא ווו---,78 גנונכיוצ
 ,תמאב זוא רע ואוו

 א ,ס אפ ןע ט ר י ? ַא ק א רימ ןעהעז רעבָא סָאװ ראפ

 סיורַא ןעמוק ןוז רעד ןופ ןעלהארטש ע סייוו יד ןעוו ,רעטקעפס

 יד ?גנורעדנע עכילרעדנואוו ַאזַא וצ טרהיפ סָאװ ?םזירּפ ַא ןופ
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 ===---| ,ןעלהַארטשדענוז יד זא ,ףיורעד טרעפטנע קיזיפ
 { -יז ,טכיל עסייוו ןעפור רימ סָאװ סָאד
 |{ ןופ טלעטשעגנעמאווצ ן'תמא רעד ןיא ןענ
 = =. =+-| ,ענע דעישהע פ ןעבַאה עכלעוו ,עכלעזַא
 == -+==| -ףילָאק עכלעזַא ןופ ?הָאצ יד .ן ע ר י 5? ַא ק
 |{ סָאד יו ,רעסערג לעיפ-לעיפ זיא ןעלהַארטש

 ַא ףיוא קוק ַא טגנאלרעד ןעמ תעשב ךיז טכוד

 -ַאק ַאזַא טכארטעב ןעמ ןעוו טא .רעטקעּפס-ןוז
 =! דרעד ,זָאלג-סגנורעסערגרעפ ַא טימ סַאּפ עטריל
 =) דנאז ,ןעגנוריטאש לעיפ רחעז רונ טינ ןעמ טהעז
 = ,סעיניל ע? עק נו ד רס ַא ךיוא ןרעד

 עניברַאפ יד ןעשיווצ סעיציזָאּפ עטמיטשעב ןיא

 רעד ףיוא טריקרַאמ זיא סָאד יו ,ןעטרָאד רעטרע
 ןעמָאנ םעד ןעגָארט סעיניל עזירד ,76 ננונכייצ

 --ַא ה נ ע ו א ר פ רעקיטּפָא ןעשטייד םעד ןופ

 ןיא טשרָאפעגסיוא ייז טאה רעכלעו ,ר ע ֿפ
5, | 

 עסייוו זא ,ןענייצרעביא ךיז ?יוװ סע רעוו

 עטרילַאק ןופ ץכעשימעג ַא ןופ טהעטשעב טכיל
 "וינ ןופ םענייא ןעכַאמכָאנ ןעק רעד ,ןעלהַארטש

 -ימנעמַאזוצ ; ךילמענ ,ןעטנעמירעּפסקע ס'ןַאט
 ןערילָאק טּפיױה יד ןעבָאה סָאװ ,סעקשַארּפ ןעש
 ןַאד טעו ץכעשימענ עזיד .ןעניוב-ןענער ַא ןופ

 | .ס'ייוו ןהעזסיוא
 -ענ ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאז ןעהעז רימ ןעוו

 ם ינילש ייז סָאװ ,ןופרעד סע טמוק ,ןערילַאק עסיוו

 = :  ןעלהַארטש עֶלַא ןעריברָאסבַא רעדָא ןייא ןעג

 ע ב לע ז יד ןעבָאה עכלעוו ,עניזָאד יד רעסיוא

 -=|6 ןעו ,לשמל ,ןעכַאז עזיד יו ,ן ע ר י ? ַא ק

 4 ,רעבירעד סע זיא ,עקנַאל ענירג ַא ןעהעז רימ
 ===! 4 הוארטש ערעדנַא עלַא טריברַאסבא זארג יד לייוו
 4 טהעז ךַאז ַא .ענירג יד רעסיוא ,ןוז רעד ןופ ןעל
 יז ןעוו ,ןַאד ןעניוא ערעזנוא ןיא סייוו סיוא

 .רעטקעפס-ןוז ָא ןופ סעיגיל-טּפיוה יד =- ,76 גנוגכווצ

 בי לרליעיא רע יעללי
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 ,פִא ייז טלעגעיּפ ש רוונ ,ןעלהַארטש-טכיל יד ןייא טינ טגנילש

 ןיא ץרַאװש סיוא טהעז ךַאז זַא ,טרהעקרעפ ,ייז טריטקעלפער רעדָא

 טריטקעלפער ןוא ןעלהַארטש עלַא ןייא טננילש יז ןעוו ,ןעניוא ערעזנוא

 .ייז ןופ ענייק טינ

 -קעּפס ַא ןעגייצ ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש עסייוו םוראוו ,עכַאזרוא יד

 יד סָאװ ,םעד ןיא טגיל ,םזירּפ יא ךרוד עזייר א ןעכַאמ ייז ןעוו ,רעט

 .רעבלעז רעד ןיא טינ ךיז ןעכערב ןעלהַארטש עטרילָאק-ןעדעישרעפ
 ןעבלעז םעד טינ ןעבָאה ,קיזיפ ןושלב סע טנָאז ןעמ יוװ רעדָא ,סָאמ

 -כיר ענעדעישרעפ ןיא דיז ןעוועריקרעפ ייז .ןָאיצקַארפער ןופ לעקניוו

 -עלָאיװ יד ןוא ןעטסנינעוו םִא ךיז ןעוועריקרעפ עטיור יד :ןעגנוט

 | .ןעטסרהעמ םא ענעט

 .ּפָא ק סָארט קעפ ם

 ַא ןוא ןָאיצקַארפער ןעגעוו סעּפע ןיוש ןעסייוו רימ ןעוו ,טצעי |
 זיא סָאד סָאװ ,ןהעטשרעפ וצ ןייז רעווש טינ זנוא טעוװ ,רעטקעּפס
 -ןרטסניא ןעזיד ןופ ןעלייחט עטסגיטכיוו יד .ּפָאקטַארטקעּפס ַא סניוזַא
 ,77 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאפ ןענייז טנעמ

 ףרוד גיוא םוצ ןעכיורגרעד ןוא ךיז ןעכערב ןעלהַארטש ווו---.77 גנונכויצ
 ,ּפָאקסָארטקעּפס ַא

 םזירּפ ַא טימ ןעּפַאקסעלעט עניילק ייווצ ךילטנעגייא ןענייז סָאד
 ץטימ טנעכייצעב) טייז רעקניל רעד וצ ּפָאקסעלעט רעד .ייז ןעשיווצ

 טרָאװ ןעשיניײטַאל יא ןופ ,"רָאטַאמילַאק , ןעפורעג טרעוו (סבַאטשכוב
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 ןופ ןעננוטכיר יד .סעיניל לעלַאראּפ ןיא ןעגנערב ; טעטיידעב סָאװ

 רעד .סעיניל עטלעטניּפעג יד ךרוד טנייצענ ןערעוו ןעלהַארטש יד

 ,לעטלעּפש ַא ךרוד רָאטַאמילַאק ןיא ןיירַא טמוק םַאלּפ ַא ןופ ןייש

 ףיורש ַא ןופ עפליה רעד טימ ןעכַאמוצ ןוא ןענעפע ןעק ןעמ עכלעוו
 ַאזַא ךרוד ןַאד ןעהענ ןעלהַארטש יד .(סקניל טנעכייצרעפ יוװ םָא)

 טזָאל סָאװ (6 באטשכוב ן'טימ טנעבייצרעפ) זניל רעדָא וויטקַאּפס
 ץטימ טנעבייצרעפ) םזירּפ רעד ףיוא ןעלאפ ייז ןוא ,לעלַארַאּפ סױרַא יז
 ןַאד .רעטקעּפס ַא ןעדליב ןוא ךיז ןעכערב ייז ואוו ((5 בַאטשכוב
 יד וצ ױזַא ןעכיידנרעד ןוא ּפַאקסעלעט ַא ןופ ןעגנַאפּפמע ייז ןערעוו

 ,רעטכַאבָאעב םעד ןופ ןעגיוא

 -ַאמילָאק םעד ןופ ןערחער ןוא רעזעלנ יד זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע
 -עק לָאז ןעמ זַא ,טעטכירעגנייא יוזא ןענייז ּפָאקסעלעט ןופ ןוא רָאט
 םעד ןופ רעטקעּפס םעד רעטיירּפשוצ ךיוא ןוא רערָאלק סָאװ ןעהעז ןענ
 ,ךיוא ךיז טהעטשרעפ סע טרינימַאזקע ןעמ סָאװ ,טקנוּפ ןעדנענייש
 .רעמיצ ןערעטסניפ א ןיא ןאד ךיז טניפעג ּפָאקסָארטקעּפס רעד זַא
 סעלַא .ּפָאקסַארטקעּפס א ןופ ּפ י צ ני ר ּפ םעד זיולב ַאד ןעבָאה רימ
 ,רעקיטּפָא ןוא רעקינַאכעמ םעד ןופ טײברַא יד ןיוש זיא סערעטייוו
 םוא ,טנעמורטסניא ןעזיד ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,טרעסעברעפ ןעמ
 ווא ןעגנוריטַאש עטסעדנימ יד ןעקרעמעב רעכילטייד סָאװ ןענעק וצ
 : .סרעּפרעק עדנענייש ןופ סרעטקעּפס יד ןיא ןעננורעדנע

 ןעטרעסעברעפ ַאזַא רימ ןעהעז 79 גנונכייצ רעגיבָא רעד ףיוא
 ךיז טניפעג ןעטימ ןיא ןוא ,ןעדהער יירד טָאה רע .ּפַאקסַארטקעּפס
 דנַאה רעטכער רעד וצ טרָאד דיז טניפעג רַאטַאמילַאק רעד .םזירּפ ַא
 םעד ךרוד גידנעקוק ןעמ טהעז רעטקעּפס ןייז סָאװ ,םַאלפ ַא טימ
 ןעטסלעטימ םעד טגנַאלעבנָא סָאװ .טייז רעקניל רעד וצ ּפָאקסעלעט
 -ַא ר ק י מ ַא סע זיא ,(2: בַאטשכוב ן'טימ טנעכייצרעפ) לייהט
 יד ןעטסעמסיוא ןענעק וצ םוא ,ןעטכיולעב טרעוו סָאװ ,ר ע ס ע מ
 ןערעוו ןערהער עלַא עזיד .רעטקעּפס ַא ןופ סעיציזַאּפ יד ןוא סיורג
 ןענעק לָאז רעטכאבָאעב רעד זַא ,ןעפיורש ךרוד טעטכירעגנייא ױזַא
 ןופ סָאמ יד ןוא רעטקעּפס םעד רעכילטייד סָאװ ןעהעז גיטייצכיילג
 ננורהאפרע ןעבָאה ףרַאד ןעמ זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע .,רעטעמַארקימ
 טנעמורטסניא ןעטַאקילעד ַאזַא ןופ ךיורבעג םעד ןיא םייקטינעג ןוא
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 יד טכַארטעב) ןעריִלַָאק ןעדיישרעטנוא וצ גיוא עפרַאש א ךיוא ןוא

 ,(2084 עטייז ףיוא 78 גנונכייצ

 טנעמורטסניא ןַא ,טדערענ ץרוק ,ָאזלַא ,זיא ּפַאקסָארטקעּפס ַא

 ,סרעּפרעק עדנענייש ןופ טרעטקעּפס ןערינימַאזקע וצ

 סָאװ ןתענרעד טנעמורטסניא ןעזיד ךרוד ןעמ ןעק ױזַא יו רעבָא

 ןעמוק ָאד ?ל?לשמל ,ןוז רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סע ןעפַאטש ַא רַאפ

 -קעּפס םעד רעביא ןעדיינש עכלעוו ,סעיניל עלעקנוד יד עפליה וצ זנוא

 עכלעזא ,76 גנונכייצ רעד ףיוא ןעהעז וצ זיא סָאד יו ,ןוז רעד ןופ רעט

 ,רילדנעטשרעפטסנבלעז ,ןעזומ ייז .ענילעפוצ טינ ךָאד ןענייז סעיניל

 טרינימַאזקע ןעמ ןעוו טָא .ןעכַאזרוא עסיוועג ןופ ןעטַאטלוזער יד ןייז
 א ןופ ,לעּפמעל ַא ןופ טמוק סָאװ ,ןייש םעד ּפַאקסָארטקעּפס ַא טי

 ךיז טנייצ ,.וװ .ז .א ,ןעזייא ךעלקיטש עדנעהילנ-סייוו ןופ ,רעייפ

 עלעקנוד ךרוד ןעסירענרעביא טינ ןענייז סרעטקעּפס ערעייז זַא ,סױרַא

 -ָאק עכלעוו ,ןערילָאק יד טימ טקעדעב ןענייז ןעלייהט עלַא .סעיניל

 .סרעּפרעק עכבלעז יד ןופ ןייש םוצ לָאמ עלַא ןערידנַאּפסער

 ןוא ,רעטקעּפס ןעטמיטשעב ןייז ךיז טָאה ףָאטש רעדנעהילג רעדעי
 - ,ןעדיזילַאנַא ןוא ןעדיישרעטנוא ייז ןעמ ןעק םעד ךרוד

 ,זילַאנַא-לארטקעּפס |

 סע ואוו ,78 גנונכייצ יד ןעגנערב ָאד רימ ןעלעוו לעיּפשייב סלַא
 ַאד ייז ןענעק רימ .סרעטקעּפס ענעדעישרעפ 9 טלעטשעגנרָאפ ןענייז
 טקורדעג ךָאד טרעוו סעלַא ?ייוו ,ןערילַאק ערעייז טימ ןעבעגרעביא טיג
 ,ךיז ןעדיישרעטנוא ייז עכלעוו טימ ,סעיניל יד רונ .טניט עצרַאוװש טימ
 -רעביוא רעד .סעיציזַאּפ עניטכיר ערעייז ףיוא טנייצעגנַא ַאד ןענייז
 ןעמוק רעהכאנ ,ןוז רעד ןופ רעטקעּפס םעד ראפ טלעטש סַאּפ רעטש
 -נָארטס ,םויחטיל ,םוירטַאנ ,םוילַאק ןעלַאטעמ יד ןופ סרעטקעּפס יד
 -עמ עזיר ןופ רעדעי .םויזעס ןוא םוידיבור ,םוירַאב ,םויסלאק ,םויצ
 ןיא סעיניל עטרילָאק ערעדנוזעב ךרוד ןענעקרעד ךיז טזָאל ןעלַאט
 | ,ּפָאקסָארטקעּפס

 ןופ רעטקעּפס םעד רָאפ טלעטש סָאװ ,סַאּפ ןעטירד םעד ףיוא סא
 ןיא ךיוא םהיא טפור ןעמ יו ,םוירטַאנ רעדָא) םוידאס לַאטעמ םעד
 -ַאנ ץנַאג סעינל ע5 עג ייווצ ןיולב ןעמ טחהעז (עימעכ רעד
 עזיד ןופ רילֲאק רעד ןוא סעיציזָאּפ יד ,ערעדנַא יד ןעבעל ענייא טנעה
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 -עקרעד ייז ךרוד ןעמ ןעק םורַאד .עבלעז יד גידנעטש ןענייז סעיניל
 ןעזָאל ל?לכב ןעפָאטש ןוא ןעלַאטעמ ערעדנַא ,לַאטעמ ןעניזָאד םעד ןעג

 עטרילַאק עשיטסירעטקַארַאכ ערעייז ךרוד ןענעקרעד ױזַא ךיוא דיז

 - ט ק ע ּפ ס רעכילרעדנואוו רעד טיובענ סע זיא ףיורעד טָא ןוא ,סעיניּפ

 -ייא ןיא ןערָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא רעכלעוו ,ז י 9 א נ ַא ? ַא ר

 ,ךעלטיּפַאק עגירַאֿפ ענינ

 ןופ רעדָא ןוז רעד ןופ רעטקעּפס םעד טרינימאזקע ןעמ ןעוו רונ

 ,ןעטענַאלּפ ןוא הנבל יד ךיוא נידנעכערניירא ,ךַאז עכלעוו דנענריא

 -קעּפס וד ןוא (סַאַּפ רעטשרעביוא) ןוז רעד ןופ רעטקעּפס רעד---.78 גנונכבווצ
 ןענעבווצעב ןעבַאטשכוב עשינויטַאל יד) ןעלַאטעמ 8 ןופ סרעט

 ,(סעלומרָאפ עשימעב רעדָא ןעמענ ערעייז
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 ,ץלא ןעמ טניפעג ,ןעלהארטש-ןז יד ןופ ןעטכיולעב טרעוו סָאװ
 ַא טימ ,טגָאזעג ןיוש יו ,טציירקענרעביא ,ןעטינשעגרעביא זיא רע זא

 -ןעביוא יד ןענייז סָאד .סעיניִל ע ? ע ק נו ד להָאב עסיורג רהעז
 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאד ןוא סעיניל רעפַאהנעוארפ עטנַאמרעד

 ,ןייש-ןענוז םעד

 עלעקנוד עזיד ןעשרָאפכָאנ ךילדנירג ןעמונענ ןעבָאה רעקיזיפ ןעוו
 ,רעבירעד .טריסַאּפ סָאד זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג ייז ןענייז ,סעיניל

 ףרוד טינ טזָאל רעדָא ןייא טגנילש ןוז רעד ןופ ערעפסָאמטַא יד ?ייוו

 | ה ַא ש ז ר םָאנַארטסַא רעשילגנע רעסיורג רעד .ןעלהארטש עסיוועג

 ףיוא זַא ,ןעזיוועגנָא קירוצ 90 רהָאי ַא טימ ןיוש טָאה 5 עש ר ע ה
 ןעמ טעוו ,רעטקעּפסדןוז ןופ סעיניל יד ץֵלַא גידנעשרָאפ ,נעוװ ןעזיד

 רעד ןופ ן ע פ ַא ט ש יד ןענעוו סעטמיטשעב סעּפע ןהעגרעד ןענעק

 : .ןוז

 -ַָאטש עכ?לעוו ,ןעניפענוצסוא ןעוועג זיא טייקגירעווש יד רונ

 ןיא סעיניל עלעקנוד ענעי רעדָא עזיד סיורא ןעפור ןוז רעד ןופ ןע פ

 ,רעקימעבכ עשטייד ייווצ ןעבָאה 1890 ןיא טשרע .רעטקעּפס רהיא

 .טייקגירעווש עזיד טניטיזעב ,ףפ אה כריק ןוא ןעזנוב

 ,ןעזיוועב ייז ןעבָאה ןעפָאטש ענעדעישרעפ טימ סעבָארּפ עלעיפ ךָאנ

 -הַארטש עכלעזַא סױרַא ךיז ןופ ןעזָאל ןעזַאנג עדנעהילג זַא

 עסייוו יד ןעוו ,ךרוד טינ ןעזָאל רעדָא ןעריברָאסבַא ייז עכלעוו ,ןעל

 | .ןיירַא ןיהַא ןעגנירד ןעלהַארטש-טכיל

 -טריּפס ַא ןופ םַאלפ ַא ןיא ןעלָאז רימ ןעוו ,?עיּפשייב םוצ ,טָא

 לענ ךיילג םַאלּפ רעד טעוװ ,ץלאז-ךָאק עלעציּפ ַא ןערהיפניירַא לעּפמעל

 ךרוד ןייש ןעלענ ןעזיד ןעטכַארטענ ןאד ןעלַאז רימ ןעוו ןוא ,ןערעוו

 -לעה ייווצ ןופ רעטקעּפס ַא ןעהעזרעד רימ ןעלעוו ,ּפָאקסַארטקעּפס םעד

 סעיציזַאּפ יד וצ יונענ ץנאנ ןערידנָאּפסערָאק עכלעוו ,סעיניל עלענ

 -וז םעד יא סע יניל על עקנוד ייוו צ עסיוועג ןופ

 | | -  .רעטקעּפס
 לַאטעמ םעד ןופ גנוטפעהעב ַא זיא ץלַאז-ךָאק עכילנהעוועג ,ןונ

 -ענ טרעוו סָאװ ,זַאג ןעדנעקיטש ןוא ןעלעג ןעסיוועג ַא טימ םוידאס

 ןיא ןעמ טריּפשרעד ךורעג ןעמהענעגנאנוא רחעז ןייז) רַאלכ ןעּפור

 וצ טכיורבעג ןערעוו סָאװ ,ןעצלַאז עסיוועג ןיא ןוא רעסַאװ-רָאלכ
 .(ןעכַאז עסיועג ן ע כ יי ? ב וצ סרעדנַאזעב ןוא טערג ןעשאוו
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 טײנָאברַאק) ַאדָאס ןעמהענ ץלַאז-ךָאק טָאטשנָא לָאז ןעמ ןעוו
 -ַָאס לַאטעמ םעד טלאהטנע סָאװ ,ץלַאז רעדנַא ןַא רעדָא ,(ַאדַאס ווא

 ייווצ עניזָאד יד רעטקעּפס רעייז ןיא ןעקרעמעב ץלַא ןעמ טעוװ ,םויד
 -קעּפס רעד זיא סָאד זַא ,ןעננירד וצ טביילב ןופרעד ,סעיניל עלענ-לעה

 ."סעיניל םוידָאס , עקאט ייז טפור ןעמ .לַאטעמ ןעזיד ןופ רעט

 סעיניל עזיד ןעמ טניפעג ןוז רעד ןופ רעטקעּפס םעד ןיא יו ױזַא

 טביילב ,לעקנוד ,רילָאק ַא ןהֶא רָאנ עדארג רָאנ ,ןעטכיולעב לעג טינ

 ןוז רעד ןופ ערעפסָאמטַא רעדנעמַאלפ רעד ןיא זַא ,ןעסילש וצ ןופרעד
 ןופ דנַאטשוצ םעד יא ?ַאט עמ רעזיד ךדיז טניפעג
 -הארטש עטרילַאק ערעדנַא עלַא ךרוד רע טזָאל ןַאד .זַאנ ןעדנעהילג ַא

 םהיא ןופ ןערעוו עכלעוו ,ע 5 ע ג-? ע ה יד רעסיוא ןוז רעד ןופ ןעל
 .ןעגנולשעגנייא רעדָא ןעטלַאהרעּפ

 רימָאַל ,לַאטעמ רעדנא ןַא ןופ ץלַאז ַא ןעמהענ ןעלָאז רימ ןעוו

 -ַאּפ לַאטעמ םעד ןופ גנוטפעהעב עסיוועג ַא זיא סָאד) שַאטָאּפ ןעגָאז

 םַאלפ םעד ןיא ןוטרעד עלעציּפ ַא ןעטלַאה ןוא ,(םוילַאק רעדָא םויסַאט

 עסיוועג ןעגייצ ןַאד.ּפַאקסַארטקעּפּפ רעד טעװ ,לעּפמעל-טריּפס ַא ןופ

 ט ר י 5 ַא ק סרעדנַא ץנַאג רעבָא ,סעיניל ענע טכיולע ב

 -נעכַאמ .,סעיניל-םוידָאס יד יו ,סעיציזָאּפ עדעדנַא ץנַאג ןיא ךיוא ןוא

 ןעמ טָאה ,?לכב תודוסי ןוא ןעלַאטעמ עלא טימ סעבָארּפ עכלעזַא גיד
 ןַאד ןוא סרעטקעפס-ןעיניל ערעייז טלעטשענטסעפ ןוא ןענופעגסיוא

 -וז םעד יא ס ע ינ י? על? ע ק נו ד יד טימ ןעכילנרעפ סָאד

 רעד ןיא ךיז ןעניפעג תודוסי עכלעזַא ביוא ,ןעהעז וצ םוא ,רעטקעּפס
 ,טינ רעדָא ןוז רעד ןופ ערעפסָאמטַא רעדנעמַאלּפ

 -עג .זיִלַאנ א ? ַא ר ט ק ע פ ס רעד ןעצרוק ןיא זיא סָאד
 ןעגנושרָאפ עשיּפָאקסָארטקעּפס עכלעזא ראפ ןעמ טכיורבעג ךילנהעוו

 זיא סָאד .,ןעמָאנ ס'ןעזנוב ןעגָארט סָאװ ,דאלּפמעל ןופ ןעמַאלפ יד

 -סננוטכיילעב רעדָא זאנ-ןערב ןעכילנהעוועג םעד ןופ םַאלּפ רעד ךילמענ

 ןע מ ַאז ו צ סיורַא טמוק רע תעשנכ ןעדנוצעגנָא טרעוו רע זַא ,זַאג
 -סננוטכיילעב רעד ךָאד טנערב ױזַא .לעכעל ַא ךרד טפול טימ

 טנערב ,טפול טימ טשימעג טרעוו רע ןעוו רעבָא ,םַאלפ ןעלעג וא טימ זַאג
 "וו ,רענייא רעדעי טנייה סייוו סָאד .םַאלפ ןעיולב א טימ ןיוש רע

 .עלעוויואדזַאנ ַא רונ טכיורבעג רע
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 -םעל עכלעזַא ןהֶא .?ע פ מ ע? ס'ןע ונו ב ןיא סָאד טָא
 .עירָאטַארַאבַאל עשימעכ ַא ןיא ןָאט רהיר א טינ ךיז ןעמ ןעק ךעלעּפ
 ןעמ ןעוו ןוא ,סייה רהעז זיא םַאלפ רעניטכיזכרוד ,רעכיליולב אזַא

 עלעציּפ ַא (לעטערד-םוניטַאלּפ ַא ןיא ךילנהעוועג) ןײרַא ןיהַא טרהיפ
 ןַאד טכיולעב ןוא טהילנוצ ןעטרָאד ?לַאטעמ רעד טרעוו ,ץלַאז א ןופ

 ןעק ןעמ סָאד ָאז ,ןערילַאק עשיטסירעטקאראכ ענייז טימ םאלפ םעד
 ,ןעלַאטעמ רַאפ ,ּפָאקסָארטקעּפס ַא ךרוד רעטקעּפסדעיניל ןייז ןעהעז
 ,ןערעוו וצ טהילנוצ םוא ,רוטַארעּפמעט עכיוה ַא רָאנ ןערעדָאפ עכלעוו

 .לעּפמעל ס'ןעזנוב ַא יו ,ןעלטימ ערעדנַא ןעמ טכיורבעג

 ןעקעדטנע וצ ?עטימ רענילדניפּפמע-ךילרעדנואוו א ךיוא זיא סָאד

 ןופ רוּפש רעטסעדנימ רעד .ןעפָאטש ענעדעישרעפ ןעריּפשרעד ןוא

 -עטקַארַאכ ענייז ךרוד ּפָאקסַארטקעּפס ןיא ןעהעז ךיז טזָאל דוסי ַא

 ייוצ טקעדטנע ףָאהכריק ןוא ןעזנוב ןעבָאה ױזַא .סעיניל עשיטסיר

 עכלעו ןופ ,םויד יב ור ןוא םויז ע ס :ךילמענ ,ןעלַאטעמ

 -ענ ייז ןעבָאה גנוקעדטנע עזיד .טסואוועג טינ רָאנ רעהירפ טָאה ןעמ

 ,סעיניל עטנַאקעבנוא רָאנ ,עיינ סעּפע טקרעמעב ןעבָאה ייז ןעוו ,טכַאמ

 טרינימאזקע ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןעצלַאז עסיוועג ןופ סרעטקעּפס יד ןיא

 ױזַא רעקימעכ ערעדנַא ןעבָאה רעהכאנ .,ּפָאקסָארטקעּפס רעייז ךרוד

 ,ם ו י 9 ַא ה ט יװ טָא ,ןעלאטעמ ענעטלעז ערעדנַא טקעדטנע

 .םויל אנ ןא םוידניא

 א ןופ ,ןרעטש ַא ןופ רעטקעּפס םעד טרינימַאזקע ןעמ זַא ,ָאזלַא

 ןעטרָאד טניפענ ןעמ ןוא רעּפרעק ןעשילמיה רעדנַא ןַא ןופ רעדָא טעמַאק

 ןופרעד ןעמ געמ ,ייז ןעשיווצ רעצעלּפ עלעקנוד טימ סעיניל עלעה רונ

 ;זַאג ןע דנע הי? ג ַא ןופ טהעטשעב רעּפרעק רעזיד זַא ,ןעסילש

 טביילב ,ןייז ןעק סָאד זאנ ַא ראפ סָאװ ,ןעמיטשעב ןעליוו רימ ןעוו ןוא

 סרעטקעּפס יד טימ רע טקעּפ ס ןעזויד ןעכיילנרע פ וצ

 רעבָא לאפ ןיא .ד ר ע ר ע ד ףיוא ןעפָאטש ענעדעישרעפ יד ןופ

 -רעביא רע זיא זייוו-רעטרע רונ ,רעטרילַאק א רדסכ זיא רעטקעּפס ַא

 רעטקעּפס רעד יו ױזַאטַָא ,סעיניל על עקנוד םימ טציירקעג

 אזא ןופ טמוק רע זַא ,ןעסילש וצ ןופרעד טביילב ןאד ,ןוז רעד ןופ

 ,ערעפסַאמטַא ןַא טימ טלעננירעגמורַא זיא סָאװ ,רעּפרעק ןעדנעהילג

 ,ןעלהַארטש-טכיל עסיוועג טריברָאסבַא רעדָא טלַאהרעּפ עכלעוו
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 טימ טלעגנירעגמורַא טינ זיא רעּפרעק רעשילמיה רעדנענייש ַא ןעוו

 ןייז ןיא ןעמ טעוװ ,ןעזַאנ טימ ,טרערעג רע'טושּפ רעדָא ,ערעפסָאמטַא ןַא

 ןעמ טעוװ םורַאד .עיניל עלעקנוד א סעּפע ןעקרעמעב טינ רעטקעּפס

 -רָאד ךיז ןעניפעג סע תודוסי ַא ראפ סָאװ ,ןעסיוו ןענעק טינ רָאג ךיוא

 ןעזייא ?שמל טָא ,לָאטעמ ַא ןעציחוצ טינ לָאז ןעמ קרַאטש יװ .ןעט
 טרעוו ןוא דילָאס ץלא טביילב רע יו גנַאל ױזַא רונ ,גנוהילג עסייוו זיב

 ןייז טעװ ,זַאג ַא ןיא טלעדנַאװענמוא רעדָא טעפּפמַאדעגסױא טינ רָאג

 רעדָא עלעה עכלעוו דנענריא טימ ןעטינשעגרעביא ןייז טינ רעטקעּפס

 ֿלַאטעמ ןעטציהוצ ַאזַא ןופ עלעציּפ ַא רונ יו רעבָא .סעיניל עלעקנוד

 ןיא לעטש ן'פיוא ןעמ טסעזרעד ןַאד ,זַאג ַא ןיא טלעדנַאוועגנוא טרעוו
 ט ע דיי ש ר ע טנ ו א רע עכלעוו טימ ,סעיניל יד ּפָאקסָארטקעּפס

 .תודוסי ערעדנַא ןופ ?לכב ןוא ןעלַאטעמ ערעדנַא ןופ ךיז

 -רעפ ןא ןעגננושרָאטסױא ,ןעגנוטכַאבָאעב ענילהעצנוא ךרוד טָא

 -ימעכ עטרהעלעג ןעבָאה סרעטקעּפפ יילרענעדעישרעפ ןופ ןעננוכיילגנ

 עלעיפ ןעסירענסיורא רעדנעל עטריזיליוויצ עלַא ןיא רעקיזיפ ןוא רעק

 עלַא ייב ןוא אפונ ןוז רעד ייב רונ טינ תודוס עטסנעגרַאברעפ יד ןופ

 ךיוא ןרעדנַאז -- ןעטעמַאק ןוא ןעטענַאלּפ יד -- רעטיילגעב רעהיא

 ןעגנושרָאפ עכלעזא ןופ דנורג םעד ףיוא טשרע .ןרעטש עסקיפ יד ייב

 ןענייז ןרעטש עסקיפ יד זַא ,ןעמיטשעב טייהרעכיז טימ סע ןעמ ןעק

 ,ןוז רעזנוא יו ,סרעּפרעק ע ד נע ניי ש-ט ס ב? עז עכלעזַא
 ןעו .דרע רעזנוא יו ,תודוסי עכלעזא ךיוא ןעטלַאהטנע ייז זַא ןוא

 -ופ עכלעזַא רעּפרעק ןעשילמיה ַא ןופ רעטקעּפס םעד ןיא טניפעג ןעמ

 דנעגריא ןופ סרעטקעּפס יד וצ טינ ןערידנַאּפסערַאק סָאװ ,סעינ

 ,ןופרעד ןעסילש וצ טביילב ןאד ,דרע רעד ףיוא תודוסי יד ןופ עכלעוו

 עכלעזא ,תודו סי ערע דנ ַא עלַאט ךיז ןעניפעג ןעטרָאד זַא
 .לענוק-דרע רעזנוא ףױא { ע ? ה ע פ סָאװ

 א א =

 ךיז טָאה רעכלעוו ,?עטיּפַאק ןעזיד ןעסילש טצעי ןעלעוו רימ
 ןינע רעד -- טנעכרעג סע טָאה רעסַאפרעפ רעד יו ,רעגנעל ןעגיוצרעפ

 פעיפ ױזַא טנעידרעפ ןוא ,רעגיטכיוו ןוא רעפעיט ,רעסיורג ַאזַא ךָאד זיא

 ירעמַא ןעטמהירעב םעד ןופ רעטרעוו ערנעגלַאפ טימ -- ןעגנורעלקרע

9 
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 רערעלוּפָאּפ ןייז יא ם ַאקוינ ן א מיי ס םָאנַארטסא רענַאק

 | : עימַאנַארטסַא

 םעד טכַארטעב ןעמ ןעוו סָאד ,טצעי טהעטשרעפ רעזעל רעד, |

 -ָאק יד ןוא ,ּפָאקסָארטקעּפס א ךרוד רעּפרעק ןעשילמיה ַא ןופ ןייש
 ןענייז ןאד ,רעיּפַאּפ סַאּפ א ףיוא יו ױזַא ןעניוצעגסיוא ןערעוו ןעריל

 -ַאטשבוב יד יו ױזַא ,ןעהעז רימ עכלעוו ,סעיניל עלעה ןוא עלעקנוד יד
 רימ ןעוו .ןעשטייטרעפ וצ ןעבָאה רימ סָאװ ,ךוב םענעּפָא ןַא ןופ ןעב

 ךרוד ןענעקרעד רימ עכלעוו ,סעיניל עהייר ַא רעדָא עיניל ַא ןעהעזרעד
 ןַאד ,ןעפַאטש עטנַאקעב זנוא ןופ סרעטקעּפס יד טימ ךיילגרעפ ַצ
 -ערטעב םעד ףיױא ךיוא ךיז טניפענ ףָאטש אזַא זַא ,רימ ןעסילש

 ,רעּפרעק ןעשילמיה ןעדנעפ .

 ןעסייוו ןענאוו ןופ :ענַארפ אזַא ןעלעטש טצעי רעבָא ןעק ןעמ,
 א ףיוא תודוסי עכלעזַא ןופ אקוד ןעמוק סעיניל עניזָאד יד זַא ,רימ
 ערעזנוא ןיא ןעטנעמירעּפסקע ךרוד ןעניפעג רימ יו ,רעּפרעק ןעשילמיה
 ןעפורעגסיורַא סעיניל עבלעז יד רָאג ןערעוו רשפא ? סעירָאטַאראבַאל
 .?ןעפָאטש ער ע ד נ ַא ךרוד

 -ייטש ןעבלעז םעד ףיוא ןערעפטנע ןעמ ןעק עגארפ רעזיד ףיוא
 רימ תעשב ,רימ ןעסייוו ןענַאװ ןופ ; ענארפ רעד ףיוא ,?שמל יוװ ,רעג
 ךליב ןייז אקוד זיא סָאד זַא ,דניירפ ַא ןופ טערטרַאּפ םעד ףיוא ןעקוק

 -רעּפ ייווצ זַא ,ןייז ךָאד ןעק סע 4 ןערעדנַא ןַא ןעצימיא ןופ טינ ןוא ;
 ,ןעכירטש ןוא רעדעילנ ערעייז עלַא ןיא ךילנתע רהעז ןייז ןעלָאז ןענָאז
 רימ זא ,גיטכיר ַאד ןעפערט רימ זא ,רימ ןעסייוו ןענעווטסעד ןופ רעבָא
 טינ עקַאט ןענייז טייקכילקריוו רעד ןיא לייוו ,טינ תועט ןייק ןעכַאמ

 .ךייפ ג ט ק נו ּפ ןהעזסיוא ןעלָאז סָאװ ,ןעשנעמ ייווצ ןַארַאפ '
 ,ןעפָאטש עלַא ןעשיווצ ,זילַאנַא לַארטקעּפס ן'טימ ךיוא סע זיא ױזַא
 ןעמ טָאה ,ּפָאקסָארטקעּפס ַא טימ ןערָאװעג טרינימַאזקע ןענייז סָאװ
 .סעיניל עבלעז יד ןענייצ ןעלָאז .סָאװ ,עכלעזַא ייווצ ןענופענ טינ ךָאנ
 עהייר עטמיטשעב ַא זַא ,ךילניישרהַאוװנוא טסרעסיוא םורַאד זוא סע

 {י י א יוװ רהעמ ןופ ןערעוו ןעפורעגסיורא ןעק סעיניל עלעה ןופ
 | | ."ף ַא ט ש

 י ד ךיז ןעניפעג ןוז רעד ףיוא זַא ,ןעננַאנרעד סע ןעמ זיא ױזַא טָא

 ףיוא ןעבָאה רימ סָאװ ,תודוסי רעדָא 4ע טנגע מעל ע עבלעז
 ,דרע רעד
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 ,רעּפרעק ןעשילמיה םעד טימ ןענעגעזעג ךיז רימ ןעלעוו טצעי
 םעד טימ ןענעקעב ריז ןעלעוו ןוא ,ךיז טנעוועב דרע יד ןעכלעוו םורָא

 רעזנוא טימ ,ררע רעד םורַא ךיז טנעוועב סָאװ ,רעּפרעק ןעשילמיה

 .הנבל יד -- ןירעטיילנעב רעסַאלב

 54 לעטיּפַאק

 ,הנבל רעד ןופ ךעלפרעבָא יד

 -נוא טימ ןעהעז ןענעק רימ עכלעוו ,סרעּפרעק עשילמיה עלא ןופ
 םָאד .דרע רעד וצ ןעטסטנעהענ םא הנבל יד זיא ,ןעניוא עטעקַאנ ערעז

 -עגכַאנ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעטייצ עטלַא-יורג ןיא טסואוועג ןיוש ןעמ טָאה
 סולש אזא וצ .בלעוועג ןעשילמיה ן'פיוא ןעגנוגעוועב ערהיא טריּפש
 סָאװ ,דנורנ םעד ףיוא זיולב ,ןעננוטסעמ ןהָא רָאנ ןעמוקעג ןעמ זיא

 א ןעכַאמ וצ געט 80 רהעפעגנוא "?עמיה ןופ הכלמ , רעד טמהענ סע

 ,דרע רעד םורַא עזייר

 ענרעדנַאוו רעביא) 18 לעטיּפַאק םעד ןופ ןיוש ךָאד ןעסייוו רימ

 רעשיאעמעלָאטּפ רעד ןופ ןערָאװעג טדערעג זיא סע ואוו ,(ןרעטש

 יד סָאד ,טנעכערעג טָאה ןעמ תעשב זַא ,(19 גנונכייצ העז) םעטסיס

 -ערד ןרעטש עלַא סָאד ןוא טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ רעטנעצ רעד זיא דרע
 -וצנֶא ׁשיִנָאל ןוא ךילריטַאנ ץנַאנ ןעוועג סע זיא ,רהיא םורַא ךיז ןעה

 ןעשילמיה ַא טמהענ סע טייצ ר ענינ עוו סָאװ זַא ,ןעמהענ
 וצ רע זיא רעטנעהענ ץלַא ,דרע רעד םורַא זיירק א ןעכַאמ וצ רעּפרעק

 | ,זנוא

 יד ןעניוצענוצ הנבל רעד ןופ ןעננונעוועב יד ןעבָאה סלַאפנעדעי

 יז לייוו ,ןעטייצ עלַא ןיא ןעשנעמ ןופ טייקמַאזקרעמפיוא ערעדנַאזעב
 .רעט סע מ-טייצ סלַא ךיוא טנעיד ןוא טכַאנײיב זנוא טכיולעב
 -עב ךָאד ןענייז ןעטַאנָאמ ןוא ןעכָאװ ןיא ןעננונכער-טייצ ערעזנוא
 * ,ןעטלַאטשעג ןוא ןעננורעדנַאװ ערהיא ףיוא טעדנידנ

 נעט ןיא ןעוועג ןענייז ןעגנוטסעמ-טייצ עכילריטַאנ עטשרע יד

 ,ןעכאו ןיא טנעכערעג ןעמ טָאה ןעדָאירעּפ ערעגנעל רעבָא ;  טכענ ןֹוא-
 טיול ,ןעטַאנָאמ ןיא ןוא ,חנבל רעד ןופ תומיגּפ רעדָא ןעזַאפ יד טיוק
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 ץלַא ןעמ טָאה ןערהָאידךענוז יד ןליּפַא .ןעננורעדנַאװמורַא ערהיא
 ןענייז תוחול עניטייצרעפ עלַא ןוא ןעטאנָאמ-הנבל ןיא טנעכערעג

 ס'הנבל רעד ןופ דנורג םעד ףיוא ןערָאװעג טלעטשעגננעמאזוצ ךָאד

 .(* ןעגנונעוועב

 ןופ טנעמאדנופ רעטשרע רעד סלַא טנעידעג הנבל יד טָאה רךיוא

 ,ןָאירַאמַאלפ טקרעמעב ,"ןייש-חנבל רעד , .ןעננוטסעמ עשיסַאנַארטסא

 -טּפיוה ןעוועגנ זיא סָאד ."טכיל עשימָאנַארטסַא עטשרע סָאד ןעוועג זיא,

 סָאװ ,(חנבל ןוא המח יוקיל) ן ע ס ּפ י ? ק ע יד ךרור ךילכעז
 טָאה ןעסּפילקע עזיד ןופ .ןעננוגעוועב ערהיא טימ ןעדנוברעפ ןענייז

 ןיוש סע ןעסייוו רימ יו ,ןעטייצ עֶלַא ןיא טנערעלעגנ לעיפ רהעז ןעמ

 ןצ רעד ףיוא ןעמַאלפ ןוא ןענָאיזָאלּפסקע יד רעביא 89 ?עטיּפַאק םעד ןופ

 ,לעטיּפַאק ןערעטייוו ַא ןיא ןערעוו טרעלקרע טעוו סָאד יו ןֹוא

 רהיא טימ ,ךעלפרעבָא רהיא רימ ןענעקעב טשרעוצ ךיז רימָאַל ַאד

 ןעּפָאקסעלעט ןייק רָאנ ףראד ןעמ .ע י פ ַא ר נג ָא ע נ ,ןענָאז וצ אז

 -עב ךיילנ ןענייז ןעלייהט ערהיא עלַא טינ ןזַא ,ןעהעז וצ ןעבָאה טינ

 עניסעמלענערנוא ערהיא ןעניוא יד ןיא ךיז ןעטרַאװ סע .ןעטכיול

 -רעבא ןוא סעיזאטנאפ וצ טרהיפענ ןעבָאה סָאװ ,רעטרע עלעקנוד

 -ךָאפ ךיוא ןזיא סָאד יו ,"הנבל רעד ןיא ןַאמ , םעד ןענעוו סנעביולג

 ֿפעיצעּפס ,ןעזאפ יד ןופ סנעכייצ-חול ענעמונעגנָא יד ןיא טלעטשעג

 ,הנבל רעלופ רעד ןופ

 ןעמ טניפעג ,ןעטייצ עטלַא ןופ ןעטפירש יד טרעטעלב ןעמ ןעוו
 עלא טעמב ."הכלמ עשילמיה, עזיד ןעגעוו ןעננוניימ עזעירוק רחעז

 ןענַאװצסױװרַא ניטיונ ראפ ןענופעג סע ןעבָאה ןעּפָאזָאליפ עשיכירג
 ערהיא ןוא הנבל רעד ןענעוו סעיצַאלוקעּפס ןוא ןעטכיזנַא ערעייז
 טכאמעג ךילברעטשנוא ךיז טָאה רעכלעוו ,קרַאטולּפ  .רענהָאװניײיא
 -ַאזוצ טָאה ,רעמיור ןוא ןעכירנ עסיורנ ןופ סעיפַארנַאיב ענייז םימ
 טקירדעגסיוא ןענייז עכלעוו ,ןעגנוניימ ענערעישרעפ יד ןעבילקעגנעמ

 -א א ט י 8 רעסיורג רעד .הנבל יד ןענעוו טייצ ןייז ןיא ןערָאװעג

 ווא ןוא תוחול ןעלעטשוצנעמַאזוצ ןעגנַאפעגנָא טָאה ןעמ יוזַא ינ ('
 -ןענוז יד טימ ןעטַאנָאמ-הנבל יד ןעכיולגוצסיוא טכוועג טָאה ןעמ ווזַא
 םעוו רעזעל רעד .ןיילַא ךיז ראפ ןינע רעטנַאסערעטנוא רהעז ַא זיא ןערהָאו
 .ה עגַאלויב רעד ןיא םעד רעביא גנולדגַאהבָא ןַא ןענופעג
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 ךילנהע זיא הנבל יד זַא ,טרעכיזרעפ ןעבָאה רעליש ענייז וא סַארַאג

 ןעניפעג רהיא ףיוא סָאװ ,דעישרעטנוא םעד טימ רונ ,דרע רעד ֹוצ
 ,רעמיוב ערענהעש לעיפ ןוא תויח ערעקרַאטש ןוא ערעסערג ?עיפ ךיז
 ,טגערפענ ןעבָאה ןעפָאזָאליפ ערעדנַא .דרע רעגידניז רעזנוא ףיוא יו
 15 ןוז רעד ןופ ץיה יד ןעטלַאהסיוא ןעסינעפעשעב סע ןענעק ױזַא יו
 . רעד ףיוא רָאפ עקַאט טמוק סָאד יוװ ,טַאנָאמ ןעדעי דנאנַאכַאנ געט
 | ,הנבל

 -עטניא ןעדנעגלַאפ ןעבענרעביא רימ ןעלעוו גידנעהעגייבראפ
 -עב רעד .טרעדנוהרהאי ןעט16 ןיא טקאפ ןעשירַאטסיה ןעטנַאסער

 ןיא רעכלעו , || ַא ד ר ַא ק גָאלָארטסַא רעשינעילאטיא רעטמחיר

 ןייא זַא ,טרעכיזרעפ טָאה ,רעקיטַאמעטַאמ רעסיורג יא ןעוועג ךיוא
 -נעמַאזוצ .הנבל רעד ןופ טסעג ייווצ ןעמוקעג םהיא וצ ןענַייז דענבא
 -עג ןענייז ייז ?ייוו ,טנעקעג טינ רעבָא רע טָאה ייז טימ ךיז ןעדייר

 -סיוא ךילטכיזבַא סע טָאה רע זַא ,ןעניימ טינ ףראד ןעמ .ביוט ןעוו
 -םיוא ץנאג ןעוועג עדארג זיא רע .םלוע םעד ןערַאנ וצ םוא ,טכארטעג

 ןעשנעמ ןהעזעג טָאה רע זַא ,טכודעג סיוועג ךיז טָאה םהיא גניטכיר

 רעד ןיא טביולגעג טסעפ ױזַא טּפיוהרעביא טָאה רע .הנבל רעד ןופ

 -טסא עסיוועג טיול ,טנעכערעגסיוא טָאה רע ןעוו זא ,יירעהעז-ןרעטש

 רע טָאה ,טיוט ןייז ןופ ערנוטש יד ןוא גָאט םעד ,םינמס עשיגָאלַאר
 ...! ןרעגנוה ךרוד ןעבעל סָאד ןעמונעג ריז ןוא ןעגעמרעפ ןייז טלייהטוצ

 -עט ןעטשרע ןייז טלעטשעגנָא 1609 ןיא טָאה ַאעליל ַאג ןעוו
 ןעלייהט ערעלעה יד זַא ,טקרעמעב רע טָאה ,הנבל רעד הוא ּפָאקסעל
 ןעלייהט עלעקנוד יד דנערהעו ,ע ג י ג ר י ב ע נג ןענייז ןעטראד
 -ךע עלעקנוד עזיד ןופ עכנַאמ .עטַאלג ןוא עכיילג סנעטסיימ ןענייז
 .ןעגיוא עטעקַאנ טימ ךָאד ןעמ טהעז ,הנבל רעד ןופ ןעקעלפ יד ,רעט

 ערעלעקנוד יד זַא ,ןעמונעגנַא ַאעלילַאג טָאה דנורג ןעזיד ףיוא
 ,ןעטנעניטנַאק ןענייז ןעלייחט ערעלעה יד ןוא ןע'םי ןענייז ןעלייהט
 ערעדנַא ןוא סוילעוועה ,רעלּפעק .דרע רעד ףיוא יו יוזא רתעפעגנוא
 ןוא ,גנוניימ עזיד טציטשרעטנוא ןעבָאה טייצ ןייז ןופ ןעמַאנַארטסַא
 -ארט הנבל רעד ןופ ןעדנענעג עכנַאמ סָאװ ,ןעבילבעג סע זיא ןופרעד
 ,"סמרוטש ןופ ןַאעקַא יו ,ןעמענ עראברעדנַאז עכלעזַא םויח דע ןעג
 ןיא סָאד יװ טא ,.וו .ז .א ,"ןעגער ןופ םי, ,"עהור ןופ (םי) ערַאמ,
 79 גנונבייצ רער ףיוא טריקרַאמ



 213 ץנארק פיליפ

 טימ הנבל רעד ןופ ךעלפרעבָא יד טשרָאפעגסױא טָאה ןעמ ןעוו
 -ידריווקרעמ יד ןעמ טָאה ,ןעּפָאקסעלעט ערעסערג ץלַא ןופ עפליה רעד
 ןעפורעגנא ,סרעטַארק ערעסערג ןוא גרעב ערעכעה יד ,רעצעלּפ ערעג
 -ָאטּפ יו טָא ,ןעפַאזָאליפ ןוא ןעמַאנַארטסַא עסיורג ןופ ןעמענ יד טימ

 -יה ,לעטַאטסירַא ,רעלפעק ,עהַארב עד ַאכיט ,סוקינרעּפאק ,סואעמעל

 | וו .ז .א ,סוכרַאּפ

 א

001 0 
6 2 0 

 ערהיא ןופ ןעמענ עשינייטַאל וד טימ הנבל רעד ןופ עטרַאק ַא---.79 גנונכיוצ

 ,םרעטַארק ןוא גרעב ,"ןע'םי,



 ַא ךרוד ןעהעז ןעק ןעמ יוו ,הנבל רעד ןופ לייהט ַא--,80 גנונכוייצ
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 ןוא ןע'םי ןייק רָאנ הנבל יד טָאה רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא
 -ַאפ ןעטרָאד זיא סע ביוא ,עגארפ ַא זיא סע .,טינ ןעכייט ןייק וליפא

 -עג טינ ןעבָאה עטרהעלענ לעיפ יו .,רעסַאװ ןעּפָארט ַא וליפַא ןַאר

 -ופענ טינ ץלא טרָאד ןעמ טָאה ,הנבל רעד ןופ סרעטקעּפס יד טשרָאפ
 רעד ןיא ןָא םוראד טמתענ ןעמ .ףּפמַאד-רעסַאוװ ןֹופ רוּפש א סעפע ןענ

 דַאז ןוא עטנעקירטעגסיוא ןַא זיא חנבל יד זַא ,טפַאשנעסיװרוטַאנ
 ,טבעלעכנוא זיא יז זא ,ןעמ טסילש ןופרעד .עסַאמ עזָאלטפול רַאג

 יי .ןעצנַאלפ םוש ןהָא וליפַא

 םעד ןופ עיפַארגָאטַאֿפ ַא טיול "סוקינרעּפָאק , רעטַארק רעד--.,81 גנונכווצ

 | .ו ק ע סם סםָאנָארטטַא :

 ןוא סרעטַארק טימ ןעסירעגנרעביא ,גינריבעג רהעז רעבָא זיא יז
 ,סרעדנַא ץנַאג סיוא ןעהעז ןעלַאהט עזיד רונ .ןעטייז עלַא ןיא ןעלָאהט
 ,88 ןוא 89 ,81 ,80 ןעגנונכייצ יד ףיוא לשמל יו טָא ,עשיררע יד יו
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 ,"ןָאטַאלּפ , ,"דעמיברַא , סרעטַארק יד טימ גרעב-ןינעּפַא וד --- ,89 גנונכווצ

 רעד ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא טול ,.וו .ז ,א ,"יניסַאק , ,"לעטָאטסירַא
 .עירָאטַאװרעפבָא רעזירַאּפ
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 ןעמ ןעק דרע רעד ןופ .ךעלעקניוו עשינַאקלואוו עטסעדליוו יד ןיא וליפַא

 ןוא סרעטַארק ענידכעלייק עכלעזא וצ סעכילנהע סָאװטע ןעניפעג טינ

 | ,הנבל רעד ףיוא יו ,רעטרע עטלעצנורוצ ,ענעטלָאּפשוצ
 םעד ןופ ןעמָאנ םעד טנָארט הנבל רעד ןופ נרַאב-טּפיוה רעד

 ריס .עהַארב עד אכיט םָאנַארטסַא ןעשינעד ןעטנאקעב זנוא ןיוש
 רהיא ןופ טייוו טינ זיא סָאד .טרָא ןעטסלעה רהיא ןעטרַאד ןעהעז

 -רעפ טנעכייצרעפ סע זיא ןעטרַאק-הנבל יד ףיוא ?הָאװובַא ,לָאּפ-ריז

 ץטימ ןעגָאז וצ ָאז ,ןעניוא עטעקאנ טימ סע טהעז ןעמ יװ ,טרהעק

 -ָאקסעלעט ךרוד ?ייוו ,ןערָאװעג טרהיפעגננייא סע זיא ױזַא .ּפָארַא ּפָאק

 .טרהעקרעפ ןרעטש ןעמ טהעז ןעּפ

 עטעקַאנ טימ רהיא ןעהעז רימ יוװ ,הנבל יד ןעכיילנרעפ וצ םוא

 ףיוא לשמל יװ טָא ,עטרַאק-הנבל ַא טימ ,לקאניב א ךרוד רעדָא ןעגיוא

 זַא ,ןע ה ע ר ד ר ע בי א עטרַאק אזא ןעמ ףראד ,79 גנונכייצ רעד

 לָאז טייזברעמ יד א ןע ביו א ןעמוקסיוא לָאז לָאּפ-דרַאנ רעד
 -עג ןערעוו דרע רעד ןופ ןעטרַאק) דנַאה ר ע ם כ ע ר רעד וצ ןייז

 ןוא ןעביוא ןייז לָאז טייז עכילדרַאנ יד זַא ,ױזַא טנעכייצעג ךילנהעוו

 טפַאשדנאל ַא טהעז ןעמ יוװ טָא ,דנַאה רעטכער רעד וצ טייז-חרזמ יד

 -עג רעינעג ,דרָאנ םוצ םינ פ ן'טימ ךיז טלעטש ןעמ תעשב

 | - .(ןרעטשירַאלַאּפ םוצ ,טדער

 ןיא ןערָאװעג ןעמונעג ןענייז חנבל רעד ןופ סעיפַארגָאטַאפ ענייפ

 ,84 ןוא 85 ןעננונכייצ יד ףיוא יו טָא ,עירָאטַאװרעסכָא רעזירַאּפ רעד

 ןיא ןעריפַארנַאטַאפ טינ לָאז ןעמ הנבל רעד ןופ לייהט ןעכלעוו

 .ןעלייהט ענידכ עלייק ןעהעז ץְלַא ןעמ טעוװ ,סעירָאטַאװרעסבָא
 סָאד זַא ,ןָא טמהענ ןעמ ?ייוו ,סרעטַארק ךילנהעוועג טפור ןעמ עכלעוו

 עכלעוו ,הנבל רעד ןופ ןעלייהט עלַא .ןענַאקלואוו ענעשַאלרעפ ןענייז

 -ַארטסַא ןופ ןערָאװעג ןעטסָאמעגסיוא יונעג ןענייז ,ןחעז ןענעק רימ

 .גינריבעג ןענייז ןופרעד ?עטירד-ייווצ טעמכ .ןעמָאנ

 נרעב יד ןיא ךיז ןעניפעג סרעטַארק עטסערג ןוא עטסלעה יד

 ןעדיישרעטנוא טונ ץנַאנ ךיוא ייז ןעק ןעמ) סוקינרעּפָאק ןוא ָאכיט

 רעטארק ס'ָאכיט .(?קאניב ַא ךרוד הנבל רעד ףיוא טקוק ןעמ ןעוו

 זיא הנבל רעלופ רעד דנערהעוו .רעטעמַאיד ןיא רעטעמַאליק 85 זיא

 -רעטנוא וצ רעווש זיא סע זַא ,לעה יוזא גראב ס'ָאכיט ןופ ןיישבָא רעד

 רעכלעוו ,סוקינרעּפָאק רעטַארק רעד .,דנענענמוא יד ןעטרָאד ןעדייש
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 -עב רעסעב ל?לעיפ ךיז טזָאל ,81 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשענרָאפ זיא

 ,רעטעמָאליק 90 זיא רעטעמַאיד ןייז .ןעטכַאבָא

 -רעסבָא רעזירַאּפ רעד ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא טיול הנבל עלופ יד---,88 גנונכיוצ

 .("עהַארב עד ָאכוט , טנַאנעג ,רעטַארק רעטסלעה רעד זוא ןעבווא) עורָאטַאװ



 רעזירַאּפ רעד ןופ
 הנבל רעד ןופ
 .עור ָאטַאװרעפבָא

8 

 5 84 גנונכווצ פ רעטשרע
 ד = ףעד =

 עיפַארגָאטָא 9 ַא טיול לעמרע

 ץנארק נולוֿפ
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 -עג לעיפ ןערָאװעג ןעטסָאמעגסיוא ןענייז הנבל רעד ןופ גרעב יד
 .ןופ סיורג רעד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ ,דרע רעד ןופ גרעב יד יו ,רעיונ
 ךרוד ןעמ טרעלקרע סָאד .ךיוה דנעניוטשרע ייז ןענייז הנבל רעד

 ןענָאילימ טימ ןעטרָאד ןעכורבסיוא עשינַאקלואוו עקרַאטש סרעדנַאזעב
  עניטעהט עניטנייה עטסערג יד ןופ סרעטַארק יד .קירוצ ןערהָאי
 רעטעמַאליק ַא וליפַא טינ ןעמהענרעפ דרע רעד ףיוא ןענַאקלואוו
 סרעטַארק עטסערנ יד ןופ סרעטעמַאיד יד ךיוא .רעטעמַאיד ןיא
 רנעטיידעב ןענייז ררע רעד ףיוא ןענַאקלואוו ענעשָאלרעפ ןיוש יד ןופ

 עטסכעה יד .סרעטארק-הנבל עגינייא ןוֿפ סרעטעמַאיד יד ראפ רענעלק
 רעטעמאיד רהיא ןופ לעט1440 ַא זיולב ןעמהענרעפ דרע רעד ףיוא גרעב

 רעד ףיוא לעגרעב יא ?שמל יו ,רענעלק ?ענָאיצרַאּפָארּפ זיא סָאד)

 ,גרעב ךיז ןעניפעג הנבל רעד ףיוא רעבָא ; (ןיסלעּפַא ןַא ןופ ץכעלאש
 | .רעטעמַאיד רהיא ןופ לעט470 ַא זיא טייקכיוה רעייז סָאװ

 ןוא ץ ינ ב יי ? טנַאנעג ,הנבל רעד ףיוא גרעב עטסכעה יד

 ףיוא עטרַאק העז) לָאּפ-דיז ןעבעל עדַארג ךיז ןעניפעגנ ,? ע פ ר ע ד
 7608 ןוא 7610 זיא טייקכיוה עוויטקעּפסער רעייז .,(79 גנונכייצ רעד

 טימ זיולב זיא גרעב רעיַאלַאמיה יד ןופ ץיּפש רעטסכעה רעד .רעטעמ

 יד דנערהעוו ,ץינבייל נרַאב-'הנבל םעד ראפ רעכעה רעטעמ 1900 ַא

 ,דרע רעד רַאפ רענעלק לָאמ 49 ךָאד זיא הנבל-

 ערעייז סָאװ ,גרעב ךיז ןעניפעג הנבל רעד ןופ ןעֶלָאּפ יד ןעבעל
 טָאה ןעמ ,ןוז רעד ופ ןע טכיול עב רעמסי א ןענייז ןעציּפש

 עענש ןופ רוּפש ןעטסעדנימ םעד ןעלָאּפ עזיד ןעבעל טקרעמעב טינ
 | .זייא רעדָא

 טימ ךיילגרעפ ןיא טרָאד זיא סע טלעוו ערעדנַא ץנַאנ ַא רַאפ סאוו
 ! דרע רעד

 ,ןעטָאשעב זיא הנבל יד עכלעוו טימ ,סרעטארק ענידכעלייק יד
 .ןעכורבסיוא עשינַאקלואוו ערעייהעגנוא ןוֿפ זייוועב ַא סלַא ןענעיד

 ןענייז עכלעוו ,ןעטלַאּפש עניזעיר ןעטרָאד ךיז ןעהיצ םעד רעסיוא

 עצרַאװש יד ,רעטעמַאליק עכילטע רַאנָאז עכנַאמ ,ףעיט רהעז ךיוא
 -רעפ סע .סנעטָאש יד ןעריקרַאמ 89 גנונכייצ רעד ףיוא ןעקעלפ

 |ע ר ע ג נ ע ? א ץלא ,זיא גרַאב ַא רעכעה סָאװ זַא ,ךיז טהעטש

 עבלעזַא ךרוד זַא ,ךינא ְךיִי טהעטשרעפ סע ,רֶע טפראוו ןעטאש
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 יד ןוא נרעב יד ןופ טייקכיוה יד ןעטסעמסיוא ןעמ ןעק סנעטָאש

 לָאּפַאענ ןעבעל טרָא ןעשינַאקלואוו ַא ןעשיווצ ךוולגרעפ ַא---,85 גנונבווצ

 .(סקניל) הנבל רעד ףיוא טרָא ןעשינַאקלואוו ַא ןוא (סטכער)

 רַארק יד ןעשיווצ ךיילנרעפ ַא 85 גנונכייצ רעד ףיוא ןענָאה רימ
 םעד םורַא יו ,דרע רעד ףיוא דנעגעג רעשינַאקלואוו אזַא ןופ סרעט

 -דיז ,לָאּפַאענ ןעבעל ס יוו או ז ע ו רַאב ןעדנעיײּפשרעייפ
 רעד ףיוא דנענעג רעשינַאקלואוו רעכילנהעוועג ַא ןופ ןוא ,ןעילאטיא

 ןענייז סע רעסערג יװ ,ןעניוא יד ןיא ךיוא ךיז טפראוו סע .הנבל

 ןופ רעטרע ענידנעטַאש ןוא ענעטכיולעב ענייפ .טסרעטַארק-הנבל יד
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 רעד ףיוא ןעבעגעגרעביא ןענייז הנבל רעד ףיוא גרעבדןענינעּפַא יד
 ,89 גנונבייצ

 םינ ןענעק רימ סאו ,הנבל רעד ןופ טייז רעד ףיוא ךיוא זַא
 סָאד ,ןעטלַאּפש ןוא סרעטַארק ,גרעב עכלעזַא ךיז ןעניפעג ,ןעהעז
 ?ייו ,ןייֵלַא םעד בעילוצ ןיוש ןעמהעננָא טפראדעב ןעמ טנלָאװ
 יד יוװ ,סרעדנַא ץנַאג ןייז טינ ךָאד ןעק טענַאלּפ ַא ןופ טפלעה ןייא
 -עג ךרוד ריֿפַאד עזייוועב עטקעריד ךיוא טָאה ןעמ רעבָא .עטייווצ
 רהעז ס'הנבל רעד ןיא ןעגנוריסנַאלַאב ןוא ןעגנונעכערסיוא עסיוו
 -קענ ןיא ןעטכַארטעב ןעלעוו רימ עכלעוו ,ןעגנוגעוועב עטריצילּפמַאק
 -גנַאל לָאמַא ,רעלענש הנבל יד ךיז טגעוועב לָאמַא ,לעטיּפַאק ןעטס
 לָאמַא ,בלעווענ ןעשילמיה ן'פיוא רעכעה יז ןיא לָאמַא ;רעמאז

 ןופ רהיא ףיוא קילב ַא ןעפרַאװ ןַאד ןעק ןעמ סָאד ַאז ,רענירדעינ
 סָאװטע ןעהעז וצ טייקכילגעמ יד ןעמ טָאה םורַאד .טייז ר ע ד
 -טרעדנוה-ֿפ טימ ךילמענ ,ךעלפרעבָא רהיא ןופ טפלעה ַא יו ,רהעמ
 -טכיז םעד וצ ןעראבטכיזנוא םעד ןופ סינטלעהרעפ סָאד) רהעמ ךעל
 טהעז ןעמ תעשב ןוא ,(98 וצ 42 יו זיא הנבל רעד ןופ ?לייהט ןערַאב
 ,סרעטַארק עכלעזַא ןעגיוא יד ןיא ךיז ןעפרַאװ ,טייז רעד ןופ הנבל יד
 .גירנעטש ןעהעז רימ סָאװ ,טפלעה רעד ףיוא יו

 .48 לעטיּפאק

 .הנבל רעה ןופ ןעזַאפ יד ןוא ןעגנוגעוועב יד
 ,ם ינ פ ן ע ב 9? ע ז ם ע ד נבל יד זנוא טגייצ גידנעטש

 לונעג ןיא סע ,ךעלפרעבָא רהיא ןופ ט פ ? ע ח ַא רהעפעגנוא ץלַא
 ,טַאנַאמ עכילטע ןופ.ףיולרעפ ןיא ןעטלַאטשעג ערהיא ןעטכַארטעב וצ
 טַאנָאמ ןעדעי ךַאָד ןעהעז ריס .םעד ןיא ןענייצרעביא וצ ךיז םוא

 עזייר רהיא טכַאמ הנבל יד תעשב תומינּפ רעדָא ןעזַאפ עבלעז יד

 | . ,דרע רעד םורַא
 עגיטכיר יד ןעניפעג וצ ןעמוקעגנַא טכייל טינ ראג רעבָא זיא סע

 -עג ןעטלָאװ רימ .גנוניישרע רענידריווקרעמ ַאזא ןופ גנורעלקרע
 -נַאג ַא ןליפַא ןרעדנָאז ,לעטיּפַאק ןעצנַאג ַא רונ טינ ןעליפנָא טנעק
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 ,ןעגנוניימ ןוא תורבס עלַא ןעבעגרעביא ןעלָאז רימ ןעוו ,ךוב ןעצ
 -לע יד ןופ םעד ןענעוו ןערָאװעג ןעכָארּפשעגסױא ןענייז עכלעוו

 | | .ןָא ןעטייצ עטסעט

 הנבל יד זַא ,טעטּפיוהעב ןעבָאה רעינָאליבַאב יד ,?שמל ,טָא

 "וק ןעזַאפ ערהיא זַא ןוא טייז עלעקנוד ַא ןוא עלעה ַא טָאה אפוג
 יז טנייצ לעמיה ן'פיוא ןעננוגעוועב ערהיא ןיא סָאװ ,ןופרעד ןעמ

 ןענייז לעטַאטסירַא ןופ טייצ רעד וצ .טייז עלעה רהיא רהעמ ץלַא

 ,סולש םוצ ןעמוקענ רעקיטַאמעטַאמ ןוא ןעפָאזַאליפ עשיכירג יד ןיוש

 טרעוו רעכלעוו ,רעּפרעק רעלעקנוד רענידכעלייק ַא זיא הנבל יד זא
 זיא סע סָאװ ,דרע יד יו ,יױזַא ןעלהארטשדןענוז יד ןֹופ ןעטכיולעב

 | ,גיטכיר עקַאט

 ךילטנעגייא םוראוו ,טינ רָאנ ךָאנ זנוא טגָאז ןיילַא סָאד רעבָא

 ןופ ןעסָאלשעגסיױא ניבייא ףיוא טביילב הנבל רעד ןופ טפלעה ןייא

 טהערד הנבל יד זַא ,ןעסילש טינ ןופרעד ןעק ןעמ .ןעקילב ערעזנוא

 טקנוּפ ןעוועג רונ טינ טלָאװ סָאד .סקַא רחיא םורַא טינ רָאנ ךיז
 יד טכַארטעב ןעמ תעשב ,סױרַא ךיז טנייצ סָאד יו ,טרחעקרעפ

 -ַאק ענירָאפ ןופ סע ןעסייוו רימ יו ,ןעטענַאלּפ ןופ ןעגנוגעוועב

 טימ ךערּפשרעדיװ ןעכילרעלקרענוא ץנַאג א ןיא ךיוא ןוא ,ךעלטיּפ

 ןעננוגעוועב יד ןופ ןוא ןָאיצַאטיװַארג ןופ עצעזעג עניימעגלַא יד

 -בִא ךיז ןעלעוו רימ עצעזעגנ עכלעוו ףיוא ,סרעּפרעק עשילמיה ןופ

 פאפ יאזַא ןיא ןרעדנַאז ,דרע רעד רעביא ?עטיּפאק ַא ןיא ןעלעטש

 ןפ ןעלייהט עלַא ןעהעז טזומ ענ אקוד ןעמ טלָאװ

 ףיוא ןעטקנוּפ ענעדעישרעפ ןופ רהיא ףיוא גידנעקוק ,הנבל רעד
 .דרע רעד

 הנבל יד עקַאט טביילב דרע רעד ןופ טפַארק-סנונהיצוצ יד ךרוד
 ףיוא ןעטלַאהעג רהיא טלָאװ ןעמ יו ױזַא ,דרע רעד וצ ןעדנובענוצ
 -בייצ רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ זיא סָאד יו ?שמל טָא ,קירטש ַא
 רהיא םורַא ךיז יז טהערד טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,86 גנונ
 רהיא ןעכַאמ וצ רהיא טמחענ סָאד יו ,גנַאל ױזַא עדַארג ןוא ,סםקַא
 ,דררע רעד םורַא עזייר

 ןעכַאמ ןעמ ןעק ,רָאפ טמוק סָאד ױזַא יו ,ןהעטשרעפ וצ םוא
 א ןופ ןעטימ ןיא קעװַא טלעטש ,טנעמירעּפסקע ןעכַאפנייא אזא
 ,רהיא םורַא ןערישרַאמ וצ ןא טביוה ןוא ךאז עכלעוו דנענריא רעמיצ
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 ט יי צ ע צ נא ג י ד ן ע ט ? ַא ה וצ ךיז גידנעגנערטשנָא

 -ַאנ ,ךייא טעװ ןַאד .ר היא ןעגעקטנַא םינּפ םע ד
 יד ןופ רעדעי ןענעקטנַא םינּפ ן'טימ ןהעטש וצ ןעמוקסיוא ,ךילריט/
 -היפוצסיוא ןייז ךילגעמ רונ טעװ סָאד ןוא ,רעמיצ ןיא טנעוו רעיפי
 -סיוא ?ָא מט ןייא ךיז ט עוו ר הי א ןעו ,ןער
 .ט ס ב5 עז דיז םור א ן ע ה ע ר ד

 ,6ת פריי --

 יע טיש
:; 2 . 1, 

 הלוי "ר יי = יטסשיסאק רעשט

 ,דרע רעד םורַא ךיז טהערד הנבל יד יוו לעיּפשיוב ַא---86 גנונכווצ

 תעשב סקַא רהיא םורא הערד א חנבל יד ךיז טגנַאלרעד ױזַא טָא
 רעד ןופ טייז רעדנַא יד .דרע רעד םורַא זיירק רהיא ךרוד טכַאמ יז
 ךרוד ןעדייס ,ןעהעז טינ לָאמ ןייק ןעניוא עכילשנעמ ןעלעוו הנבל

 -ענש ךיז ןעהערד וצ ןעגנַאפנָא יז לָאז הבס עניטרעווסיוא ןַא סעּפע
 םורַא ננונעוועב רהיא ןעוו ,זיא סָאד יוװ ,רעמַאזננאל רעדָא רעל
 רהיא יו טייצ רע כבלעז וע ד ןי א רָאפ טמוק סקַא רהיא

 .ררע רעד םורָא גנונעוועב

 גונעג סע זיא ,הנבפ רעד ןופ ן ע ז ַא פ יד טגנאלעבנָא סָאװ
 -רעפ וצ סָאד םוא ,87 ננונכייצ יד ןעטכַארטעב וצ םאזקרעמפיוא

 רעד טלעטשעגרָאפ זיא ננונכייצ רעזיד ןופ ןעטימ ןיא .ןהעטש
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 זיירק א ףיוא הנבל יד סע ךיז טנעוועב םהיא םורַא ןוא ,לעגוק-דרע

 זיירק ןעזיד ףיוא .סרעזייו טימ טנייצעגנָא יו ננוטכיר רעד ןיא

 טקיש ןוז יד .הנבל רעד ןופ סעיציזָאּפ 8 טלעטשעגרַאפ ןענייז

 רעד טימס דרע רעד ןופ טייוו:טייו ןעלהארטש ערהיא רעטנורַא
 ףיוא ןעניפעג טינ ךיז לָאז הנבל יד עיציזַאּפ רעכלעוו ןיא .הנבל
 ט םפ ? ע ה  ַא רונ ץלַא ךָאד טרעוו ,דרע רעד םורַא טיברַא רהיא

 טימ לאפ רעד ךיוא זיא סָאד יו ,ןוז רעד ןופ ןעטכיולעב רהיא ןופ

 ,רעּפרעק ןעגידכעלייק ןעדעי טימ ןייז זומ סָאד יו ןוא דרע רעזנוא
 (נימ 87 גנונכייצ רעד ףיוא טריקרַאמ זיא ןוז רעד וצ גנוטכיר יד

: = 4 

7 | 

 עזייר רעכילטַאנָאמ רהיא ףיוא הנבל רעד ןופ ןעזַאפ 8--,87 גנונכייצ

 ,דרע רעד םורַא
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 יו ,עיציזַאּפ רעד ןיא ךיז טניפעג הנבל יד ןעוו ,טייצ רעד וצ

 ןעמ טהעז ,87 גנונכייצ רעד ףיוא ןעביוא זנוא ןענעקטנַא עדַארג

 וינ, שילננע ףיוא טפור ןעמ סָאװ זיא סָאד .ט ינ ר ַא ג רהיא

 ןעשיווצ ױזַא ןַאד ךיז טניפעג יז ."דלומ , שיאערבעה ףיוא ןוא "ןומ

 ןעטכילעב ט י נ זיא סָאװ ,טפלעה רחיא זַא ,דרע רעד ןוא ןוז רעד

 רעד טימ טלעטשעגרָאפ זיא סָאד .זנוא ןענעקטנא זיא ,ןוז רעד ןופ

 .ןעביוא עלעקייק רעצרַאװש

 דנאה ר ע ק ניי ? רעד וצ עיציזַאּפ רעזיד ןופ ךיז גידנעגעוועב

 רהיא ןופ ?ייהט ַא ןיוש טרעוו ,(חרזמ וצ ברעמ ןופ זיא סָאד ןוא)
 -ע ג ס י | א פרעס רהיא ןַאד ןעהעזרעד רימ .,זנוא רַאפ רַאבטכיז

 רעד .טייזיברע מס ןיא ןוז רעד וצ ןעניוב
 ןעטשרע םעד ןהעזרעד רימ זיב ,רעטיירב ץלַא טרעוו פרעס ןעניזָאד

 רעד ףיױא טלעטשעגרָאפ זיא סָאד יו טָא ,תנבל רעד ןופ ?עטרעפ

 רעד ןופ טפלעה עצנַאנ ַא ?הָאוובֶא ,דנַאה רעקניל רעד וצ עלעקייק

 רעזיד ןיא רעבָא רימ ןענעק ,ןעטכיולעב ןייז גידנעטש ךָאד זופ הנבל

 -עטכיולעב רעגיזָאד ןופ טפלעה ַא ןופ רהעמ ןעהעז טינ עיציזָאּפ

 רעצנַאג רעד ןופ 9 ע ט ר ע פ ַא טניימ סָאד ןוא ,טפלעה רענ
 ם י נ ּפ ן'ט י מ ןיא סָאװ ,לעטרעפ ןעגיזָאד םעד ךילמענ ,הנבל
 .דרע רעד ףוא ז נו א ן צ

 רעד ןיא ןוא טיברָא רהיא ףיוא רעטייו טרעדנַאװו הנבל יד

 -ענ ןעביוא יו ,סקַא רהיא םורַא ךיוא ךיז יז טהערד םייצ רעבלעז
 ןופ ?ייהט ןערעסערג ַא ץלַא ןעהעז וצ ןָא ןעביוה רימ סָאד ָאז ,טגָאז
 סָאו ,עיציזַאּפ רעד ןיא טמוק יז זיב ,טפלעה רענעטכיולעב רהיא
 רעד ףיוא טלעטשענרַאפ זיא סע יװ טָא ,"הנבל עלופ , טפור ןעמ
 /8,  גנונכייצ ףיוא ןעטנוא עלעקייק רעסייוו רעד טימ גנונכייצ

 רימ ןוא ,ןעניוא ערעזנוא ןיא רענעלק ץלַא יז טרעוו רעהכַאנ
 ,ּפרעס ןרעלעמש ַא ץְלַא ןַאד ןוא ?עטרעפ ןעטצעל רהיא ןעהעז
 ןיא ןוז רע ד וצ ןע גיו ב ע ג סיר א ןיוש רעבָא
 .רהיא ןופ טינ ןמס ןייק רָאג טביילב סע זיב ,טייזיחרזמ

 געט 29 עֶַלַא רעדָא ,טַאנָאמ עלא רדסכ סע טהעג ױזַא טָא ןוא
 -בםער עשימָאנַארטסַא טיול ,ןעדנוקעס 8 ןוא טונימ 44 ןעדנוטש 2
 .ןעגנונ
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 רעד םורַא זיירק ַא ןעכַאמ וצ הנבל רעד סע טמהענ ךילטנעגייא

 -לענש יד .ןעדנוקעס 11 ןוא טונימ 43 ןעדנוטש 7 נעט 97 זיולב דרע

 רעטעמָאליק ַא ןופ רהעמ סאווטע ןיא גנוגעוועב רהיא ןופ טייק

 ,ררע רעד םורַא טרעדנַאװ הנבל יד תעשב רעבָא .עדנוקעס רעּפ

 -נַאו רהיא ןיא דרע רעד ןוופ ט פ ע ?ש ענ ט י מט ךָאד יז טרעוו

 ךרוד דרע יד טזייר געט 97 ןופ ףיולרעפ ןיא .ןוז רעד םורַא גנורעד

 טכַאזרוארעפ סָאד ןוא ,טיברַא רהיא ןופ ?עטנהעציירד א רהעפעננוא

 רעד ןופ ןעדָאירעּפ יד ןיא ג נו ר ע ג נ ע 5 ר ע פ עטמיטשעב ַא
 .ןעזַאפ ס'חנבל

 -ענרָאפ ָאד ןעֶנָאה רימ .רָאלק זנוא סע טכַאמ 88 גנונכייצ יד

 טייצ רעד ןיא הנבל רעד ןופ ןוא דרע רעד ןופ סעיציזַאּפ יד טלעטש
 -ייז ןעננונעוועב יד .ןערעדנַא ןַא זיב דלומ ןייא ןופ ,טַאנָאמ א ןופ
 ןענייז ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד .סרעזייוו ךרוד טריקרַאמ ןענ

 | ,ןעביוא ןעכירטש טימ טריקראמ

 טנעכייצעב) דרע יד סָאװ ,םייצ רעד ןיא זַא ,ןעמהעננָא רימָאל
 רעקניל רעד וצ עיציזָאּפ רהיא ןופ טרעדנַאװ (7 באטשנכוב ן'טימ

 ,(3 ןיב א ןופ) דנַאה רעטכער רעד וצ עיציזַאּפ רהיא זיב דנאה
 םורַא זיירק רהיא (1: באטשכוב ן'טימ טנעכייצעב) הנבל יד טכַאמ

 -נוקעס 11 ןוא טונימ 43 ןעדנוטש 7 געט 97 ןופ עדנע וצ .,דרע רעד

 -עב) עיציזַאּפ רערעהירפ רעד וצ ןעמוק רעדיוו הנבל יד טעװ ןעד
 י | ,טיברַא רהיא ףיוא (112 טנעבייצ

 ןופ עיציזַאּפ יד ןיוש טעוװ ןוז רעד ר ע בי אנ עג ע ג רעבָא
 "יו ןעלַאז רימ םא .עב5עז יד ןייז טינ הנבל רעיינ רעד
 -כרוד ןעבָאה ךָאנ חנבל יד טעװ ,דלומ םעד ןעקרעמעב ןענעק רעד
 -ענרָאפ יװ טָא) טיִברֶא רהיא ןופ לייהט ןעטמיטשעב ַא ןעזיירוצ
 רעד ףיוא ןעביוא ךעלעקייק עבלאה עסייוו ייווצ יד ןעשיווצ טלעטש

 עזייר עניזָאד יד טָא ןוא .(88 גנונכייצ רעד ןופ טפלעה רעטכער

 עשימַאנַארטסַא טיול ןעדנוקעס 52 ןוא ןעדנוטש 5 געט 9 סע טרעיוד
 | .ןעננונכער

 ןופ ןעננוגנעװעב יי? רעייוו צ עזיד זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 -ַאּפ רונ ,ערעדנַא יד ןופ ענייא עטרעדנוזענבָא טינ ןענייז הנבל רעד

 יד סָאו ,עג ר ר עד עי ןיאטָא .גיטייצ כיי ? ג ןעריס

 ,טייקלענש רעטמיטשעב ַא טימ סקא רהיא םורַא ךיז נידנעהערד ,הנבל
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 טרעוו ,דרע רעד םורַא טיברָא רהיא ףיוא עקערטש עסיוועג ַא ךרוד טזייר

 רעד םורא דרע רעד ןפ ן ע ס י ר ע נ ט י מ ץןלַא ךָאד יז
 -ָאמ םער זיב ,דלומ ןייא ןעהעז רימ ןעוו ,טנעמַאמ םעד ןופ ןוא .,ןוז

 ץלַא גירנעקוק ,ךילריטַאנ) דלומ ןעטסקענ םעד ןעהעז רימ ןעוו ,טנעמ

 ױזַא ךיז טביילק ,(דרע רעד ףױא טק נו פ ןע ב5 עז םעד ןופ

 הנבל רעד ןופ טויצ-סגנוגעוועב יד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד---,88 גנונכווצ
 ןעטסקענ םעד זיב דלומ ןייא ןופ דרע רעד םורַא ןוא סקַא רהיא םורַא

 םיוא "ַאררעט , רעדָא דרע יד טנעכייצעב 60 בַאטשכוב רעד)
 רעדָא הנבל יד -- 1: בַאטשכוב רעד ןֹוא ,שינויטַאל

 ,(שינויטַאל ףיוא ?ַאנול,
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 רעד וצ ץ אז ו צ םֶלַא געט לעטרעפ ַא ןוא 2 רהעפעגנוא ךָאנ ןעמַאזוצ

 סע סָאװ ,טייצ רעד וצ טָא ,הנבל רעד ןופ גנוגעועב ר ע נע גיי א

 ,טיברַא רהיא ףיוא טקנוּפ ןעבלעז םוצ ןעמוקוצקירוצ הנבל רעד טמהענ
 .נעט לעטרעפ א ןוא 97 רהעפעגנוא יד וצ ; ךילמענ

 טע זיא ױזַא ןוא) ,ןערעדנַא ןַא זיב דלומ ןייא ןופ דָאירעּפ רעדי
 -סענ רעד זיב הנבל רעד ןופ עזַאפ ערעדנַא עכלעוו דנעגריא ןופ ךיוא
 ןיא סָאד .,נעט בלַאה ַא ןוא 99 רהעפעגנוא ןופ םוראד טהעטשעב (רעטס

 טפור ןעמ יו ,ןָאיצ ַא נו? רעדַָא טַאנָא ס- הנ ב 7 רעד סע
 .טייצ רעניזָאד רעד ןיא ןעזַאפ עלַא גידנענעכער ,עימָאנַארטסַא ןושלב סע

 (עדנוטש 7 געט 97 ןיא דרע רעד םורַא זיירק ַא טכַאמ הנבל יד זַא
 {עמ ןעוו ,ןעניפעגסיוא טכייל ןעמ ןעק סָאד ,ןעדנוקעס 11 ןוא טונימ 8
 -ַאמ םעד ןיא ןרע טש ןע סקיפ א היוא ּפָאקסעלעט ַא ןַא טלעטש
 ןעמ טעוװ דלומ ןעטסקענ םוצ .דלומ םעד טהעזרעד ןעמ ןעוו ,טנעמ
 (עבלעז םעד ןעגעקטנַא ערארנ טינ ןרעטש ןעבלעז םעד ןעהעז ןיוש
 -עב ַא ףיֹוא :ךילמענ ,טייז .ַא { ַא רונ ,הנבל רעד ןופ טקנוּפ
 -רךָאפ זיא סָאד יו טָא ,דנַאה רעטכער רעד וצ ?ע קניוו ןעטמיטש
 רעד ןעשיווצ לעקניוו רעד ךילמענ ,88 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעג
 םעד ןופ עיציזַאּפ יד) ןוז רעד ֹוצ זןיב 5" עיניל רעד ןוא 157 עיניל
 -םיטשעב םוצ ןָאיצקעריד יד טריקרַאמ 12?" עיניל יד .(דלומ ןעטייווצ
 ךָאד ךיז טרעֶדנע ?עמיה ן'פיוא עיציזָאּפ סעמעוו ,ןרעטש ןעסקיפ ןעט
 דנענריא ךרוד ,ךעלטיּפַאק עטשרע יד ןופ סע ןעסייוו ריס יו ,םינ
 .טענַאלּפ רעזנוא ןופ ןעגנוגעוועב עכלעוו

 ןענעקטנַא עדַארנ ןרעטש ןעסקיפ ןעכבלעז םעד ןעהעזרעד רימ ןעוו
 ןיא טקרעמעננָא ןעבָאה רימ סָאװ ,הנבל רעד ןופ טקנוּפ ןעבלעז םעד
 נעט לעטרעפ א ןוא 97 רהעפעגנוא ןיא ,דלומ רהיא ןופ טנעמָאמ םעד
 טייצ לעיפ ױזַא זַא ,זייוועב ַא ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,סע זיא ,םורַא
 עזיד .דרע רעד םורַא זיירק ַא ןעכַאמ וצ חנבל רעד ןעמונעג סע טָאה
 ע 5 ַא ר ע ד י ס ןעפורעג עימָאנַָארטסַא רעד ןיא טרעוו גנוהערדמורַא
 פייוו ,(ןרעטש :טניימ סָאװ ,"םודיס, טרָאװ ןעשינייטאל םעד ןֹופ)
 ,ןרעטש ןעסקיפ ַא טימ ךיילגרעפ ַא ךרוד רונ סע טקרעמעב ןעמ

 -טנַא עדַארג חנבל יד לָאמ ןעטייווצ םוצ טחעז ןעמ תעשב רעבָא
 רהעפעננוא ךָאנ רימ ןעהעז ,ןרעטש ןעסקיפ ןעטקרעמעגנָא םעד ןעגעק
 רהיא ףיוא ןערעה רימ זיב ןוא ,קעטרעפ ןעטצעל רהיא ןופ ?עטירד ַא
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 ,רלומ רהיא רעדיוו ןעקרעמעב רימ זיב רעדָא ,ןעהעז וצ ןעצנאנ ןיא

 .גָאט לעטרעפ ַא ןוא 9 רהעפעננוא ךָאנ סע טרעיוד
 ז'םיוא ןעגנונכער עשימָאנַארטסַא טיול סיוא ךיוא סע טמוק יױזַא

 דרע רעד ןופ ןעגנוגעוועב יד ןערילונער עכלעוו ,עצעזעג יד ןופ דנורג

 זערעוו ןעגנוגעוועב ס'הנבל רעד ןופ ןעננוטכַאבָאעב יד .הנבל ןופ ןוא

 יד ,טרהעקרעפ ןוא ,ןעננונכערסיוא עשיטַאמעטַאמ ךרוד טניטעטשעב

 / ןַא רעדָא דלומ םעד רעדיוו ןעהעז רימ זיב הנבל רעד ןופ גנוהערדמורַא

 - -ַארטסַא רעד ןיא טרעוו ,לָאמ ןעטסקענ םעד עזאפ עטמיטשעב רעדנַא

 סָאװ טרָאװ ןעשיכירנ א ןופ) ע ש י ד ַא נ י ס יד ןעפורעג עימָאענ

 .(ןעמאזוצ ; טעטיידעב

 -ַאניס , ןוא "עלארעדיס , : רעטרעוו ייווצ עזיד ןעקנעדעג רימָאל

 :ערעטייוו ַא ןיא ןעטכַארטעב וצ ןעמוקסיוא זנוא טעוװ סע לייוו ,"עשיד

 ןופ טייצ רעד ןעשיווצ : ךילמענ ,דעישרעטנוא ןעכילנהע ןַא לעטיּפַאק
 .גָאט-ןענוז ַא ןופ טייצ רעד ןוא סקַא רהיא םורא גנוגעוועב ס'דרע רעד

 רהעז ךרוד ןעפורעגסיורא ןערעוו הנבל רעד ןופ ןעגנורעדנַאװ יד

 ,ןעגָאז וצ ָאז ,טריּפשעגכָאנ ןעבָאה עכלעוו ,עטרחעלענ .ןעכַאזרוא לעיפ

 יד ןופ עפליה רעד טימ בלעווענ ןעשילמיה ן'פיוא ןערהיא טירש ןעדעי
 -ָאה ,סעירָאטַאװרעסבָא ןיא ןעטנעמורטסניא-סננוטסעמ עטסכילטקניּפ
 -יסעמל?לעגערנוא גיצ כע ז רעביא ןענופעגסיוא ןיוש ןעב
 ןיא ןעזַאלניײרא טינ ךיז ןענעק רימ .שרַאמ רהיא ןיא ןע טיי ק

 טרעדַאפ סָאד סָאװ ,ןייֵלַא םעד בעילוצ ןיוש ןעטייהלעצנייא עכלעזַא

 וצ ןעבירטרעביא טינ זיא סע .עסינטנעק עשיטַאמעטַאמ עפעיט רהעז

 רערערעווש ַא טינ סע טבינ עימָאנָארטסא רעצנַאנ רעד ןיא זַא ,ןעגָאז

 -ופּפמָאק רהעז יד ןענעכערוצסיוא יו ,טנעדוטס םעד ראפ לעטיּפַאק

 ּפֶא טכייוו יז םוראוו ,ןעמיטשעב וצ ,הנבל רעד ןופ גנוגעוועב עטריצ

 100 ןופ ףיולרעפ ןיא ,לשמ? ,סָאד ַאז ,רעהַא ןוא ןיהַא געוו רהיא ןופ

 וו .ז .א ,רעלענש ןעדנוקעס 19 םורַא יז טרישרַאמ רהָאי
 -נעסיוו עסיורג רהעז א רונ טינ ןעבָאה ןעגנונכערסיוא עכלעזַא

 עשיטקארּפ עניטכיוו טסכעה ַא ךיוא ןרעדנָאז ,גנוטיידעב עכילטפַאש
 ןערעוו עכלעוו ,ןעלעבַאט ןוא ןעכַאנַאמלא יד ראפ לעיצעּפס ,גנוטיידעב
 -יטשעב ןענעק ןעלָאז ייז זא ,ןענַאטיּפַאק-ספיש ראפ טלעטשעגנעמאזוצ
 -טקניּפ רעד סלַא ןענעיד זנוא ןעק הנבל יד .,םי ן'פיוא געוו רעייז ןעמ

 "יוו רונ ףראד ןעמ ,רעטעמַאנַארכ רעטסעב רעד סלָא ,רענייז רעטסכילק |
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 ; טנעמָאמ ןעדעי וצ לעמיה ן'פיוא עיציזַאּפ רהיא ןעמיטשעב וצ יוװ ,ןעס

 -עה רעד ןופ עפליה רעד טימ ןעמָאנָארטסַא יד סיוא ןעניפעג סָאד ןוא

 ,קיטַאמעטַאמ רערעכ
 יו ,עטריצילּפמַאק רהעז ַא זיא דרע רעד ןופ גנונעוועב יד ךיוא

 -עוועב יד רעבָא ;לעטיּפַאק ןערעטייוו א ןיא ןענרעל סע ןעלעוו רימ

 ךיז טהערד יז לייוו ,טריצילּפמָאק רהעמ לעיפ זיא הנבל רעד ןופ גנוג

 .טימ רהיא טּפעלש עכלעוו ,דרע רעד םורא ךיוא ךָאד

 -יונ ךיוא זיא ןעגנוגעוועב ס'הנבל רעד ןופ גנונכערסיוא עיונעג ַא

 -קע ןופ ןעגנוגַאזסױארַאפ יד יו ,ןעקעווצ עשיטקַארּפ עכלעזא ראפ גיט
 תואיבנ עשימַאנַארטסַא עכילנהעוועג עזיד זַא ,טקאפ רעד ,בנַא .ןעסּפיל

 -האפרע ןופ סע סייוו רענייא רעדעי יוװ ,רָאָאה ן'פיוא םיוקמ ןערעוו

 ַא ןעטכַאבָאעב וצ טריסערעטניא ךיז טָאה רע ביוא ,ךילריטאנ) ןעגנור

 -רעפ זיא סָאד ןעוו ,טייצ רעד ןיא טקנוּפ הנבל יוקיל רעדָא המח יוקיל

 ןיא טכאמעג טנאקעב ךיוא טרעוו ןוא ןעכַאנַאמלַא ןיא טנעכייצ

 ןעגנונכערסיוא יד ןענייז סע גיטכיר יװ ,טזייוועב סָאד -- (ןעגנוטייצ

 ,הנבל רעד ןופ ןוא דרע רעד ןופ ןעגנוגעוועב יד ןעגעוו ןעמַאנַארטסַא ןופ

 ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ךיז טזייוועב חנבל יד ןעוו ,טייצ רעד וצ

 לעמיה רעד תעשב ,ךיוא ןעמ טקרעמעב ,רעהכַאנ געט רַאֲאַּפ א ןוא ,ּפרעס

 פייהט רעגירעביא רעד זא ,ןעקורט זיא טפול יד ןוא רָאלק רהעז זיא

 טא ,שא טימ טקערעב יו יוזא סעּפע ,ןעטכיולעב סָאװטע זיא רערהיא

 ,89 גנונבייצ רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ יו

 רע ד ןופ ןייש ב ַא ם ע ד ןיא טנעיל ןופרעד ךאזרוא יד

 ןעטכילעב ךיוא טרעװו הנבל יד זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע .ד ר ע

 ןעבָאה ןעמָאנָארטסַא .דרע רעד ןופ ּפִא טגַאלש סָאװ ,ןייש םעד ןופ
 יוז ַא 5 ַא מ 4 דרע רעד ןופ טמוקעב הנבל יד זַא ,טנעכערעגסיוא
 רימ ןעוו .תנבל רעלופ ַא ןופ ןעמוקעב רימ יו ,גנוטכילעב לע יפ
 טרעוו ,ןוז רעד ןופ ןעטכיולעב חנבל רעד ןופ ?ייהט ןערעסערג ַא ןעהעז
 -עגנייא ,ןעגָאז וצ ָאז ,ניטנעק טינ ררע רעד ןופ ןיישבא רעגיזָאד רעד
 ןייש םעד טינ רימ ןעהעז גָאט ייב יו יױזַא רהעפעגנוא טָא ,ןעגנולש
 ,הנבל רעד ןופ ּפרעס רעד ךיז טזייוועב סע ןעוו רעבָא .ןרעטש ןופ
 רעד טעמכ ףיוא דרע רעד ןופ ןיישבָא רעד ךיוא ןעקרעמעב ךיז טזָאל
 -ש ַא רעד סע ןיא סָאד .הנבל רעד ןופ טפלעה רעלעקנוד רעצנַאג
 .יחנבל רעד ןופ ר י ?ָא ק
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 רהיא ךָאנ חנבל רעד ףיוא ךיוא ןעמ טקרעמעב רילָאק ןעגיזָאד םעד |
 ,רענעלק ץְלַא טרעוו טייז-חרזמ ןיא ּפרעס רהיא ןעוו ,קעטרעפ ןעטצעל
 -ָאד רעד ,ךַאז עטנַאסערעטניא רהעז ַא ךָאנ סױרַא ךיז טגייצ ייברעד
 ךָאנ ,גָאטראפ רעגיטנעק ןוא רעפרַאש סָאװטע זיא רילָאקי-שַא רעגיז

 לעטרעפ ןעטשרע םעד רָאפעב ,סדנעבא רעדייא ,לעטרעפ ןעטצעל םעד
 ןופ טפלעה עניד'חרזמ יד סָאװ ,רעבירעד זיא סָאד ןוא ,הנבל רעד ןופ

 ,הנבל רעד ןופ ןיישבָא רילָאקישַא רעד---,89 גנונבווצ

 רעניד'ברעמ רעד ראפ ןעלהַארטש-זענוז יד רחעמ טריטקעלפער דרע רעד
 -הַארטש-ןענוז יד ןייא ןעגנילש ןענַאעקַא יד ןופ ןערעסַאװ ואוו ,טפלעה

 סָאװטע הנבל רעד ןופ ?לייהט רעגידחרזמ רעד זיא םעד רעסיוא) ןעל
  =על8 רהעמ ךיז ןעניפעג ןעטרָאד לייוו ,רעניד'ברעמ רעד ןופ רעלעקנוד
 | | ,(רעטרע עגידנעק
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 ןא רונ ךילטנענייא זיא הנבל רעד ןופ .רילאקיׂשא רעד זַא

 לענעיּפש א ןופ ןיישבָא רעד יו טָא ,ןיישבא ןַא ןופ ןיישבַא

 טגייצ ,?עגעיּפש רעדנַא ןַא ןופ גנולהַארטשבָא יד טריטקעלפער סָאװ
 רעטסערג רעד תעשב ,רעטניוו ןיא סָאװ ,םעד ךרוד סיױרַא ךיוא ךיז
 רע זיא ,עענש טימ טקעדעב זיא לענוק-בלַאה ַא ס'דרע רעד ןופ לייהפ

 סָאװ ,ןעדנענעג ןופ ןיישבא רעד ,ךילדנעטשרעפטסבלעז .רעגיטנעק
 -לעמ ענירנ ןופ ןיישבָא רעד יוװ ,רעלעה זיא ,עענש טימ טקעדעבכ ןענייז

 0 ,רעדו

 ךרוד טָאה ןעמ רעדייא סָאװ ,ךיוא ייברעד זיא הטרעווסנעקרעמעב
 וצ ןעמוקעג ןעמַאנַארטסַא ןענייז ,ןעילַארטסױא טקעדטנע ןעזייר-םי
 רעד ןופ ?ייהט ןעזעיד ןופ ןיישבֶא רעד לייװ ,סולש אזא
 טטינ טלאו ןעטרָאד ןעוו יו ,ר ע ר ַא 7 ק זיא הנבל רעד ףיוא דרע

 .ןַאעקַא רעד ןעניוצעג ץלא ךיז טלאוו סע רונ ,חשבי ןעוועג

 ,ןָאיצַאידַאריא ןופ גנוקריוו וד--.90 גנונבווצ

 קראטש ךיז ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא ןוא רעהעז-ןרעטש עניטייצרעפ
 רעבָא ;הנבל רעד ףיוא ןייש ןעזיד ןערעלקרע וצ ּפעק יד ןעכָארבעג
 -ע ? רָאטּפלוקס ןוא רעלהַאמ רעשינעילַאטיא רעטמהירעב רעד טשרע
 רעפעיט ַא ןעווענ ךיוא זיא רעכלעו ,יש טניוו ַאד ָאדרַאנַא
 יד ןעבענעג טָאה ,עינעשז רענעטלעז א ןוא רעטרחעלעג ַא ,רעקנעד

 | ,טרעדנוחרהאי ןעט19 ןיא ןופרעד גנורעלקרע עניטכיר
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 לעיפ א ןעבַאה וצ סיוא טהעז הנבל רעד ןופ פרעס רעדנענייש רעד

 .הנבל רעטרילָאקשַא רעד ןופ זיירק רעד יו ,רעטעמַאיד ןרעסערג

 -י צ ַא י ד ַא ר י א קיזיפ ןיא טפור ןעמ סָאװ ,ןופרעד רעבָא טמוק סָאד

 ,רעסערג סיוא ךיז ןעזייוו ןעכַאז זַא ,םעד ןיא טהעטשעב סָאװ ןוא ןָא

 -ויק ייווצ יד ,לשמל ,טכארטעב טָא .ןעטכיולעב ןענייז ייז רהעמ סָאװ

 עסייוו יד -- רעסערנ זיא ייז ןופ עכלעוו .90 גנונכייצ רעד ףיוא ךעלעק

 -ערג זיא עסייוו יד זא ,סיוועג ךיז טכוד ךייא ? עצרַאווש יד רעדָא

 ,ךיילנ ץנ ַא ג ערייב ייז ןענייז רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא ,רעס

 ַא טימ ןעטסעמ ייז טלָאז רהיא ןעוו ,ןעגייצרעביא ךיז טנעק רתיא יו
 ,ערעדנא יד ףיוא ענייא ןעניילפיורא ןוא ןעדיינשסיוא רעדָא ,?וקריצ

 רעסערג זיא עלעקייק עסייוו יד זַא ,סיוא זנוא ךיז טזייוו סע סָאװ סָאד

 ,ךאֿפנייא ץנאנ ,האיר רעד ןופ גנושיוט א טושּפ זיא ,עצרַאוװש יד ראפ

 .ָאד זנוא ןערַאנ ןעגיוא יד

 .86 לעטיּפַאק

 .הנבל רעד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ ןעסּפילקע יד

 גנוגעוועב רעד טימ ןעדנוברעפ ןענייז עכלעוו ,ןעגנוניישרע יד וצ
 טינ ףראד ןעמ .ןע ס ּפ י ? ק ע יד ךיוא ןערעהעג ,הנבל רעד ןופ
 ןענימענוצסיוא ןיילַא ןליפַא ןוא ןהעטשרעפ וצ םָאנַארטסַא ןייק ןייז
 -וק המח יוקיל ַא ןוא הנבל יוקיל ַא זַא ,ןעגנוטכַאבָאעב עהייר ַא ךָאנ
 ןוא ןוז רעד ןעשיווצ ןיירא ךיז טהערד הנבל יד סָאװ ,םעד ךרוד ןעמ
 ןעזייר ערהיא ןיא זַא ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ךָאד זיא סע .דרע רעד
 עכלעזַא ןיא ךיז ןעניפעג וצ ןעמוקסיוא הנבל רעד זומ דרע רעד םורָא
 ןערעוו טרעטסניפרעפ רעדָא טלעטשרעפ ןיילַא לָאז יז זַא ,סעיציזַאּפ
 -רעפ רעדָא ,ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד ןענעקטנַא עדַארג דרע יד ךרוד
 ,ןעטכאדסיוא ךיז לָאז זנוא סָאד ַאז ,ןעלהַארטש עזיד זנוא ןופ ןעלעטש
 ,ןענייש וצ ףיוא טרעה ןוז יד זַא

 זיא סע .ןעטייצ עטלַא-יורג ןיא ןעגנאגרעד ןיוש ןעמ זיא סָאד
 יד ןעוו ,ץלַא טפערט הנבל יוקיל ַא זַא ,ןעקרעמעב וצ ןעוועג טכייל
 המח יוקיל ַא ,טרהעקרעפ ןוא ,םינּפ ן| ע לו פ רהיא זנוא טגייצ הנבל
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 רהיא זיא סע ןעוו ,ןעהעז וצ טינ רָאנ זיא הנבל יד ןעוו ,ץלַא טפערט

 זַא ,סולש ןעכאפנייא םעד ןעהיצ טזומעג ןעמ טָאה ןופרעד ."דלומ,
 רעד טיפ עיניל ןיי א הוא ןוז יד ןוא חנבל יד ךיז ןעניפעג ןַאד

 ןופ ןעגנונכער ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עלַא ךָאנ עקַאט סע ןיא ױזַא ,דרע
 .ןעמַאנָארטסַא עלַא

 ףיוא ןענופעג ךיז ןעטלָאו סרעּפרעק עשילמיה יירד עזיד ןעוו
 םורַא הנבל רעד ןופ טיברָא יד ןעװ :ךילמענ ,עכ על פ ןייא
 ה טש ןע ב 5 ע ז םעד ףיוא גידנעטש ןענופעג ךיז טלָאוװ דרע רעד
 ,יוו טָא ,ןוז רעד םורַא דרע רעד ןופ טיברַא יד יוװ ,טייקכַאלפ רעדָא

 ,רעיּפַאּפ לעקיטש ַא ףיוא רעטנעצ ןייא םורַא ןעזיירק ,ןעגָאז רימָאל
 ןעטלָאװ ןַאד ,91 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ זיא סָאד יוװ רעדָא

 ענייא ןעסּפילקע ייווצ ןעהעזעג ט ַאנ ַא ס ןע ד עי ריס

 ןעטלַאװ דלומ ןעדעי ייב ,ןוז רעד ןופ ערעדנַא יד ןוא הנבל רעד ןופ
 יוקיל ַא -- הנבל רעלופ רעדעי ייב ןוא המח יוקיל א טָאהעג ךילמענ רימ
 | ,הנבל

 יד ןופ ןעננולעטשרַָאפ ייווצ .רימ ןעבָאה 91 גנונכייצ רעד ףיוא

 (סקניל) ןעשיזיוצנארפ א ןוא (סטכער) ןעשילננע ןַא טיוק -- ןעסּפילקע

 רעכילטייד סע לָאז רעזעל רעד םוא -- עימָאנַארטסא ןופ ךוב-רהעל

 רעד וצ) גנונכייצ רעזיד ףױוא 6 ןוא 4 ןעבאטשנוב יד .,ןעהעז

 ז תעשב הנבל רעד ןוט סעיציזָאּפ יד ןעריקרַאמ (דנַאה רעטכער

 םעד ןיא ךיז טניפעג יז תעשב ןוא דרע רעד ףיוא ןעטָאש רהיא טפרַאװ
 | ,ררע רעד ןופ ןעטָאש

 ןעלַאפ דרע רעד ןופ ןוא הנבל רעד ןופ ןעטיברָא יד יו ױזַא רעבָא

 לע קניוו ןע סיווע ג ַא ךיז ןעשיווצ ןעדליב רונ ,ןעמַאזוצ טינ

 ,ךוב ןעזיד ןופ ךעלטייז ייווצ ןופ ןעכעלפ יד יוװ ,ןעגָאז רימָאל טָא)

 יד ןעבעל ענייא טנעהאנ ןעביוהענפיוא ןעטלַאה ייז טלָאז רהיא ןעוו

 ךיז טרישרַאמ הנבל יד זא ,ךילנהעוועג סע טריסַאּפ םורַאד ,(ערעדנַא

 ןוז יד ןעוו רונ .ןעסּפילקע ןהָא דרע רעד ןוא ןוז רעד ןעשיווצ ךרוד

 ןעטיברָא יד ואוו ,ןעטקנוּפ יד ןֹופ טמַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ךיז טניפעג

 ןעק ,רע ביא ךיז ןע ציי ר ק החנבל רעד ןופ ןוא דרע רעד ןופ

 סרעּפרעק יירד עזיד ךיז ןעניפעג ןַאד לייוו ,סּפילקע ןַא ןעמוקרָאפ

 ןעטקנוּפ-ץיירק עניזָאד יד .עינ יל ר ע כיי? ג  ַא ףיוא טעמכ



 0 גונכווצ
 ,הנבל יוקיל ןוא המח ווקיל ןופ גנורעלקרע--1 4
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 טסָארּפ ףיוא סָאװ ,"ןעדָאנ, טרָאװ ןעשינייטאל ן'טימ ןעפורעג ןערעוו

 ."ךעלּפינק , סע טניימ שידיא
 -וּפַאּפ ַא ןיא ןענעקעב ךיז רימ ןעלעוו "ךעלּפינק , עגיזָאד יד טימ

 -עב רעטנעהענ רימָאל לעטיּפַאק ןעזיד ןיא ןוא ,דרע רעד רעביא לעט

 -רָאֿפ ַאד ןענייז דרע יד ןוא הנבל יד ,ןוז יד .91 גנונכייצ יד ןעטכארט

 רעד ןופ עכעלפ יד טָא ,חטש רעדָא עכעלפ ן| י י א ףיוא טלעטשעג

 -ַאפ ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד .,ןעניוא ערעזנוא ראפ רעיּפַאּפ לעטייז
 ךיז טהערד דרע רעד ןוא ןוז רעד ןעשיווצ רונ ,ןעגנוטכיר עלַא ןיא ןעל

 .דרע רעד ףוא ט 9 ַא פ ן ע ט ַא ש היא סָאד אז ,הנבל יד ןיירַא

 ןעטָאש רעניזָאד רעד ואוו ,רעטרע יד ןיא המח יוקיל סע זיא ןַאד

 רעד .דרע רעד ןופ ןעלייהט ענירעביא יד ןיא ט י ; רעבָא ,טלַאפ

 -עסיוא רעד יו ,רעלעקנוד זיא ןעטָאש ןעזיד ןופ לייהט רעטסלעטימ

 ןענַארט ייז .טייז רעד ןופ לעסיבַא ןעלהארטשדןוז יד ןעמוק סע ואוו ,רער

 -ןענוז יד ןופ ןעגנוטכיר יד ."ַארבמונעּפ , ןוא "ַארבמוא , ןעמענ יד

 טנעכייצעב ןענייז ,דרע רעד םורַא ןוא הנבל רעד םורַא ןעלהַארטש

 ,91 גנונכייצ רעד ףיוא סעיניל עכיילנ עטלעטניּפענ טימ

 רעד טלאפ סע ואוו ,לעגוק-דרע רעזנוא ןופ רעטרע יד ףיוא טָא

 ,(ארבמוא) ןעטָאש ס'הנבל רעד ןופ ?ייחט רעטסלעקנוד ןוא רעטסלעטימ

 יוקיל עלַאטַאט ַא סע ןזיא ןעטרָאד .ןוז יד טינ רָאנ ןַאד ןעמ טהעז

 יזא םינ ןיא הנבל רעד ןופ ןעטָאש רעד ואוו ,רעטרע יד ןיא .המח

 ,טלעטשרעפ ןעצנאג ןיא ןוז יד טינ ןעמ טהעז ,(ארבמונעּפ) ?עקנוד

 ףיוא זַא ױזַא ,דרע רעד רעטניה ,ןעגַאז וצ ָאז ,טמוק הנבל יד ןעוו

 רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ יו ,דרע רעד ןופ ןעטָאש רעד טלַאפ רהיא

 עלַא ןופ טינ .הנבל יוקיל ַא רימ ןעבָאה ןַאד ,ןעטנוא 91 גנונכייצ

 -רעפ ןעצנַאג ןיא הנבל יד ןעהעז ןַאד רימ ןעלעוו דרע רעד ףיוא ןעטקנוּפ

 ,ןוא ןעטסלעטימ םעד ןיא ךיז טניפעג הנבל יד יו גנַאל ױזַא .טלעקנוד

 ,ררע רעד ןופ ןעטָאש םעד ןופ (ַארבמוא) לייהט ןעטסלעקנוד ,ךילנלָאפ

 טמוק יז ןעוו ןוא ,טריסּפילקע רעדָא טלעקנודרעפ ןעצנַאג ןיא יז זיא
 ןופ ןעהעז וצ ןָא רהיא ןעמ טביוה ,ןעטָאש ןעצרַאװש םעד ןיא ןיירא
 ,טייז רעד

 רעטנעהענ רע לָאז ,רעזעל ַא טינ ץלַא ךָאנ סע טהעטשרעפ רעמָאט

 -יווצ הנבל יד טלעטשעגרָאפ זיא סע ואוו ,99 גנונכייצ יד ןעמכַארטעב

 הנבל רעד ןופ ןעטָאש רעד טלַאפ ןַאד ןוא) דרע רעד ןוא ןוז רעד ןעש
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 טמוק סע זא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ טניימ סע סָאװ ,דרע רעד ףיוא

 יוד טלעטשעגרַאפ זיא סע ואוו ,98 גנונכייצ יד ןוא ,(המח יוקיל ַא רַאֿפ

 יד ,(הנבל יוקיל סע זיא ןַאד) חנבל רעד ןוא ןוז רעד ןעשיווצ דרע
 ,דרע יד ,ןוז יד וויטקעּפסער ןענעכייצעב ס ,ת ,אז ,ט ,8 ןעבַאטשכוב

 ןעכלעוו דנעגריא בלַאהרעסיױא רעטרע יד ןוא ַארבמונעּפ יד ,הנבל יד

 | .ןעטָאש

 יו ="

 הנבל רעד ןופ ןעטָאש רעד יוזַא וװ --- ;המח יוקול---,09 גנונביוצ
 ,דרע רעד ףיווא טלַאפ

 ןעטיירּפשוצ ,הנבל רעד ףיוא ןעלַאפ ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד ןעוו
 -טנע סע .99 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאפ יוװ ,ןעטרָאד ךיז ייז

  *עּפ יד ןוא ארבמוא יד :ךילמענ ,סנעטָאש יילרעייווצ ןעהעטש

 ,סנעטָאש עזיד טנעגעגעב דרע יד זַא ,טפערט סע ןעוו ןוא .,ארבמונ
 סע ואוו ,רעטרע יד ןיא המח יוקיל ע ? ַא ט ַא ט א ןעמ טָאה ןַאד
 יוקיל עזייוולייהט ַא (5 פןעבַאטשכוב יד ןעשיווצ) ארבמוא יד טלַאפ

 -ַאטשכוב יד ןעשיווצ) ארבמונעּפ יד טלַאפ סע ואוו ,רעטרע יד ןיא המח

 .ַארבמונעּפ יד בלאהרעסיוא המח יוקיל ןייק רָאנ ןוא (0 0 ןעב
 לליורא- :

 ןילרתר-=
 ירא

 לדור

= 

 | י
 וה || א א גיי 1 | ןו : א 8

 א
{ 1 ,.," 

 ע =}
 טלַאפ דרע רעד ןופ ןעטָאש רעד יוזַא יו ; הנבל ווקיל---,98 גנונבווצ

 ,הנבל רעד ףיוא

 -רָאפ יו ,דרע רעד ןופ ןעטָאש םעד ןעזיירכורד טעוװו הנבל יד ןעוו

 רעביא לָאמַא ,טייז א ןָא טינ ןוא ,95 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעג

 טינ ,ךילריטַאנ ,ןיוש ןעק ןַאד ןוא) ןעטָאש ןעזיד רעטנוא לָאמַא ןוא
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 יוקיל ע 5 ַא ט ַא ט א ןעהעז ןעמ טעוו ןַאד ,(חנבל יוקיל א ןעמוקרָאפ

 -לייה ט ַא ןוא ,ַארבמוא רעד ןיא ךיז טניפעג יז יו ,גנַאל ױזַא חנבל
 -עב) ארבמונעּפ רעד ןיא ךיז טניפעג יז גנַאל אז הנבל יוקיפ עזייוו

 סלָאמַאד ךיז ןעטלָאװ רימ ןעוו .(? ? ןעבאטשנכוב יד טימ טנעכייצ

 טאהעג ,ךילדנעטשרעפטטנכלעז ,רימ ןעטלָאװ ,חנבל רעד ףיוא ןענופעג

 .המח יוקיל ַא ןעטרָאד

 א ןיא טנעמירעּפסקע ןעכאפנייא אזַא ןעכַאמ ןעק ,ליוו סע רעוו

 ,94 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשענרַאפ יו ,רעמיצ | ע ? ע ק נ ו ד

 רעד .רעדניק ראפ ןעסַאלק ןיא ןעמ טכַאמ ןעטנעמירעּפסקע עכלעזַא
 רערענעלק רעד עכלעוו ןופ ,ןעלנוק ייווצ ףיוא טלאפ ּפמָאל ַא ןופ ןייש

 רערעסערג רעד ,דרע יד -- רערעסערג רעד ןוא הנבל יד רָאפ טלעטש

 "בא עשו

 "ַארבמוא , וד ןעגווצ וצ טנעמורעּפסקע רעכַאפנווא ןַא---,94 גנונבווצ
 ,המח יוקיל ַא ייב יוװ ,?ַארבמונעּפ , ןוא

 רעגנַאל א טימ ןעכָאטשעגכרוד זיא (ןיסלעּפַא רעסיורנ מ ןעגָאז רימאל)
 "וק רערענעלק רעד .דרע רעד ןופ סקַא יד רָאפ טלעטש סָאװ עקליּפש
 פערינש ַא ףיוא ןעננאהענפיוא זיא (לָאב-לעיּפש א ןעגָאז רימָאל) לענג
 ףיוא טלַאפ ּפמָאל ןופ ןייש רעד ןעוו .הנבל יד טריטנעזערּפער ןוא
 ףיוא לענוק ןערענעלק םעד ןופ סנעטַאש יילרעייווצ ןעמ טקרעמעב ,ייז
 רעד ףיוא טריקראמ יו ,ַארבמונעּפ ןוא ארבמוא יד ,ןערעסערג םעד
 ו ,04 גנונכייצ

 טהעטשרעפ ,הנבל רעד ראפ רעסערנ לָאמ לעיפ זיא דרע יד יו ױזַא
 ערעייז ןעשיווצ ןעביילב ןומ עיצרָאּפָארּפ עבלעז יד זַא ,ךָאד ךיז סע



 טלעוו-לעמיח יד | 40

 -ַאש םעד ןיא ,ןעגָאז וצ אז ,ךיז טלַאהעב הנבל יד דנערהעוו .סנעטָאש
 -עג דרע רעד ןופ לייהט רעניילק ץנַאג ַא רונ טרעוו ,דרע רעד ןופ ןעט
 וצ ,לשמל ,זיא סָאד יװ טָא ,הנבל רעד ןופ ןעטָאש םעד ןופ ןעפָארט
 רונ טינ סָאװ ,טנלָאפ ןופרעד .,99 ןוא 99 ןעגנונבייצ יד ףיוא ןעהעז
 יוקיל ַא רעדייא הנבל יוקיל א טייצ ערעגנעל לעיפ ַא ןעהעז ןעמ ןעק
 ,לעגוק-דרע לייחט ןערעסערג לעיפ ַא ןופ ךיוא ןרעדנַאז ,המח

 ,ןעננונכער עשימָאנַָארטסַא טיול ,זיא דרע רעד ןופ ןעטָאש רעד

 םעד ראפ רעגנעל לָאמ 10872 זיא סָאד .,גנאל רעטעמָאלייק 0

 -יק 884,000 ךיז טניפענ הנבל יד יוװו יױזַא .ררע רעד ןופ רעטעמַאיד

 דךרע רעד ןופ ןעטָאש רעד ןעטרָאד זיא ,דרע רעד ןופ טייוו רעטעמַאל

 (ןענעכערסיוא טכייל סע טעוװ ,עירטעמַאנַאגירט רונ ןעק סע רעוו)

 רעד ראפ ר ע ט יי ר ב לָאמ ?עטפניפ ַא ןוא ייווצ רהעפעגנוא

 -ָאליק 1017 עדנוקעס ַא ןיא ךרוד טזייר הנבל יד יוװ ױזַא ןוא .הנבל

 םעד ןופ טונימ 5 ןוא ןעדנוטש 9 ןעמהענ רהיא סע ףראד ,רעטעמ

 ,טנעמַאמ םעד זיב ,ןעטאש ןעזיד ןיא ןיירַא טמוק יז ןעוו ,טנעמָאמ

 ,םהיא ןופ ןעצנאג ןיא ךיז טיירפעב יז ןעוו

 רעד ןופ רעדָא ,חרזמ וצ ברעמ ןופ ךיז טנעוועב חנבל יד יוװ יױזַא

 וצ םינּפ 'טימ ןעהעטש רימ תעשב רעקניל רעד וצ דנַאה רעטכער |

 ןעטָאש םעד ןיא ןיירַא טשרעוצ טערט יז זַא ,ךָאד ךיז טחעטשרעפ ,רהיא

 .טייז רעקניל רעדָא ר ע ג י ד'ח ר ז מ רהיא טימ דרע רעד ןופ

 -ּפילקע רעדָא טרעטסניפרעפ רהעמ ץלַא הנבל יד טרעוו זייווכעלסיב

 ןעטלעקנודרעפ םעד ןופ ם ר ַא פ יד זיא גידנעטש רעבָא ;טריס
 ןוא רערָאלק א ךָאד זןיא סע סָאװ ,ע נ י ד כ ע ? יי ק ַא לייהט
 -ַאנ .נידכעלייק ןיא אפונ דרע יד זַא ,זייוועב רערַאבטיירטשעבנוא
 ןייז טינ ךָאד ןעק ךַאז רעגידכעלייק טינ ַא ןופ ןעטָאש רעד ,ךילריט
 -עג ךילנעמ סע זיא הנבל רעד ןופ ןעסּפילקע יד ךרוד רונ .גידכעלייק
 טושּפ ןוא רעכיז ףיוא ןהענרעד וצ ןעטייצ עטלַא-יורנ ןיא וליפַא ןערָאװ
 סָאד יו ,ךַאלפ טינ ןוא נידכעלייק תמאב זיא דרע יד זַא ,ןעהעזרעד וצ
 רעדנא ןא סעּפע םויח דע טינ ןעמ טָאה ךילטנענייא .סיוא ךיז טכוד

 וליפא ןוא ,ןעניוא עטעקַאנ טימ טקע ריד ןע חז וצ עקַאט לעטימ
 ,ניסעמלענוק רעדָא שירעפס ךיוא זיא דרע רעזנוא זַא ,ןעּפַאקסעלעט טימ

 .ןעטענַאלּפ ערעדנַא יד יו ױזַא
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 -רעפ ןיא ךיז ןעטייב הנבל רעד ףיוא ןעטָאש םעד ןופ ןערילָאק יד

 -כאנ ןוא יורגילעקנוד סע זיא סננַאפנָא .טּפילקע ןעלַאטָאט א ןופ ףיול

 ןַאד ןעמ טהעז ןיישבָא ןַא סעּפע רעבָא .רעּפוק יו יוזא ךילטיור רעה

 רעד ןיא ןעטרָאד טבעווש הנבל יד תעשב וליפַא ןעטָאש םעד ךרוד ץלַא

 א ןעטכַאבָאעב וצ ןעמוקענסיוא לָאמ ןייא טינ זיא רימ .ַארבמוא

 ,טרעדנואווענ ךיז בָאה ךיא יוװ ,קנעדענ ךיא ןוא ,חנבל יוקיל עלַאטַאט

 טקעדעב ןעצנַאנ ןיא זיא יז ןעוו וליפא ,לעסיבא ךָאד טנייש יז םוראוו

 הנבל רעד ןֹופ ?ייהט רעטסלעטימ-רעד .דרע רעד ןופ ןעטָאש ן'טימ

 -בכ ר ו ד רעבָא ,ןעלעקנוד ַא טימ טקעדעכ יו סעּפע סיוא ןַאד טהעז

 ןיא טקוקעגנירַא בָאה ךיא יו םעד ךָאנ .ןעקלַאװ ןע גי ט כי ז

 טרעוו גנוניישרע עזיד זא ,ןענופענ ךיא בָאה ,רעכיב עשימָאנַארטסַא

 ךיז ןע כע ר ב ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד סָאװ ,טימרעד טרעלקרע
 ,דרע רעד ןופ ערעפסָאמטַא רעד ןיא

 טינ ןוא דרע רעד טימ ןאהט וצ ,ָאזלַא ,טָאה ןיישבא רעניזָאד רעד

 רעדַא רעסערג ויא רע זַא ,ןענופענסיוא טָאה ןעמ .הנבל רעד טימ

 ןיא סנעקלָאװ ןוא (ףּפמאד) ערַאּפ ןופ טעטיטנַאװק יד טיול רענעלק

 | .סּפילקע ןַא ןומפ טייצ רעד וצ טפול רעזנוא

 -בָאנ רהעמ ץלַא טָאה ןעמ ןעוו ,תורוד ןוא תורוד ןופ ףיולרעפ ןיא

 -רעסיוא ץנאנ קילב ןעטשרע ןופ ןוא עדנעלַאפפיוא עכלעזַא טריּפשעג

 ַא ןענַאינַא ןענעלפ עכלעוו ,ןעסּפילקע יו ,ןעננוניישרע עכילטנעדרָא

 גינעוו טינ טנייה ךיוא ןעקערש עכלעוו ןוא רעקלעפ עלַא ףיוא קערש
 -עג ןייווכעלסיב ןעמ טָאה ,רעדנעל עטריזיליוווצ ןיא ןליפַא ןעשנעמ

 -רעד טייק ניס ע מט? עג ע ר עסיוועג ַא סעּפע ןעקרעמעב טזומ
 ייב ןָאינילער טימ ןעוועג ןעדנוברעפ ךָאד זיא יירעהעז-ןרעטש .,ייב

 ןעכוז ץלא ןענעלפ םינחכ ןוא םיפשכמ יד ןוא ,רעקלעפ-רוטלוק עלַא

 םינמס עסיוועג ךרוד טפנוקוצ יד ןעפערט ןוא תודוס סעּפע ןחענרעד וצ

 ךָאד ןענלָאפ סרעּפרעק עשילמיה ןופ ןעגנוגעוועב יד .לעמיה ן'פיוא

 ךאנ סָאד אז ,עניסעמלענער םורָאד ןענייז ןוא עצעזעג-רוטאנ עסיוועג
 ןעניפענסיוא ךילסילש ןעמ זומ ןעגנוטכאבאעב עגיטלעפגרָאז עטפָא

 .ןעננול אה רע דיוו רָאפ ןעמוק סע ןעװ ,ןעד אירע ּפ יד
 ןיוש ןעמ טָאה לבב ןיא זא ,וויטיזָאּפ ץנַאג ןעמ סייוו סלַאפנעדעי

 ןעסּפלקע ןעג ָאז סיוא ר ַא פ טנעקעג קירוצ רהָאי 9500 טימ
 ףיולרעפ ןיא ןעגנולאהרעדיװ ערעייז ףיוא טעדנירגעב ןעוועג זיא סָאד
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 -הנבל) ןענַאיצַאנול 998 עדעי ךָאנ ; ךילמענ ,טייצ רעטמיטשעב ַא ןופ

 רעד .געט 11 ןוא רהָאי 18 עדעי ַאזִלַא ,געט 6585 ךָאנ רעדָא (ןעטַאנָאמ
 .."סארַאס ,, ןעמַאנ ןעשינַאליבַאב ן'טימ ןעפורעג טרעוו דָאירעּפ רעניזָאד

 עלַאטָאט ,ןעסּפילקע יד ןענעכייצרעפ וצ ןעגנאפעגנָא טָאה ןעמ ןעוו

 ,טייצ רעייז ן ע ט ס ע מ וצ ךיוא יוװ ,רעדנוזעב עזייוולייהט ןוא

 ,(ךיילנ לָאמ עֶלַא טינ ןענייז עזייוולייהט יד) םהענרעפ ןוא סעיציזַָאּפ

 ייז ןעוו ןוא ױזַא יו ,ןעניפענוצסיוא ןעוועג רעווש טינ רָאנ סע זיא

 סלַא .ןע טל א טש ענ עב? ען יר ןיא לָאמַא ךָאנ רָאפ ןעמוק

 -ַאס, רעשינַָאליבַאב רעטמהירעב רעד ןעוועג זיא .ןופרעד טָאטלוזער

 סע ןעכלעוו ךָאנ ,געט 11 ןוא רהָאי 18 ןופ דָאירעּפ רעד רעדָא ,"סָאר

 .ןעסּפילקע ןופ עהייר עבלעז יד ךיז טלָאהרעדיוװ

 ,ןעסּפילקע 70 ךילטינשכרוד ןעקרעמעב ןעמ ןעק דָאירעּפ ןעזיד ןיא

 ןייא ןופ ףיולרעפ ןיא .ןוז רעד ןופ 41 ןוא הנבל רעד ןופ 99 ןופרעד

 7 ןופ רהעמ ןוא 9 ןופ רעגינעוו ןעפערט טינ לָאמ ןייק סע ןעק רהָאי
 ןייק רעבָא ,ס הנבל יוקיל םוש ןהָא ראג ןערהאי ןעפערט סע .ןעסּפילקע
 ,ןופרעד עכאזרוא יד ןהעטשרעפ וצ םוא .המח יוקיל ַא ןהָא טינ לָאמ

 / .עירטעמַאעג לעסיבַא ןענעק ןעמ ףראד

 "ַאנָארטסַא טיול .טייהנעטלעז א ןיא ןעסּפילקע 7 טימ רהָאי ַא

 .רהָאֹי 70 ןיא לָאמ ןייא ךילטינשכרוד סע טריסַאּפ ןעננונכער עשימ

 לעטיּפאק רעזיד ןעוו ,1917 עדַארנ זיא ןערהַאי עכלעזַא ןופ רענייא

 - ס'המח יוקיל ןענייז רהֶאי ןעזיד ןעסּפילקע 7 יד ןופ 4 .ןעבירשעג טרעוו
 ,קירוצ רהָאי 100 רעביא טריסַאּפ טָאה לַאפ אזַא ,ס'הנבל יוקיל -- 8 ןוא

 ,1808 ןיא ךילמענ

 ןיא ןעמוקענרָאפ זיא 1917 ןופ ןעסּפילקע 7 יד ןופ רעטשרע רעד

 עלַאטָאט ַא ןעוועג זיא סָאד .רַאונַאי ןעט7 םעד ,גאטנוז ןופ טכאנ רעד

 וינ ןיא ןעטכַאבָאעב טנעקעג טוג ץנַאג טָאה ןעמ עכלעוו ,הנבל יוקיל

 הנבל יוקיל עזיד .רָאלק רהעז ןעוועג ןַאד זיא לעמיה רעד לייוו ,קרָאי
 ךילריטַאנ רונ ,סטייטס דעטיינוי ץנַאנ ןיא ןעהעז טנעקעג ןעמ טָאה

 קרָאי וינ ןיא .טכַאנ רעד ןופ עדנוטש רעבלעז רעד ןיא ?ארעביא טינ

 ךָאנ טונימ 80 דרע רעד ןופ ןעטַאש םעד ןיא ןיירא חנבל יד ןַאד זיא

 ךָאנ בלַאה םהיא ןופ טיירפעב ןעצנַאג ןיא ךיז טָאה ןוא טכַאנ עבלאה
 -נַא נ ןי א ןיא יז תעשב ,חנבק רעד ןופ עזייר יד ,הירפ רעד ןיא 4
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 עדנוטש ַא רונ טרעיודעג טָאה ,ןעטַאש ן'טימ ןעוועג טקעדעב ן ע צ

 ,טונימ 99 ןוא
 ןעלטימ ערעסעב ןענופעגסיוא טָאה ןעמ ןעוו ,ןעטייצ עיינ יד זיב

 ןוא סרעּפרעק עשילמיה ןעטסעמ וצ ןעטנעמורטסניא ערעיונעג ןוא
 וצ געוו רעניצנייא רעד ןעוועג "סָארַאס , רעד זיא ,ןעננוגעוועב ערעייז

 -קַארּפ ראפ .ןעסּפילקע ןעפערט ןעלעוו סע ןעוו ,סיוארָאפ ןעמיטשעב
 רעד ףיוא יונעג טינ טייוו רעבָא ,גונעג ןעוועג סָאד זיא ןעקעווצ עשיט
 רעטסערג רעד טימ ןעסּפילקע עלַא ןענעכערסיוא ןעמ ןעק טנייה .טונימ
 .םורא ןערהָאי עדנעזיוט ןיא וליפא ,עגר רעד ףיוא עקַאט ,טייקכילטקניּפ

 ןיא טָאה ע ר ג נ י ּפ ןעמאנ ןטימ םָאנַארטסַא רעשיזיוצנארפ ַא
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעסּפילקע עלַא טנעכערעגסיוא טרעדנוחרהַאי ןעטפ

 ַא טָאה 1887 ןיא ןוא ,רעהירפ רהָאי 8000 ןופ ףיולרעפ ןיא טריסַאּפ
 טכילטנעפערעפ ר ע צ ל ַא ּפ ַא ןעמָאנ ן'טימ םָאנַארטסַא רעשטייד
 ,2108 ןיב 1907 ןופ ףיולרעפ ןיא ןעסּפילקע עֶלַא ןופ עלעבַאט ַא

 א א לא

 -נַאמ זיא טײהנעגנַאנרַאפ רעד ןיא ןעסּפילקע ןופ גנונכערסיוא יד
 -ייב סלַא .ןעגנושרָאפ עשיגָאלָאנָארכ ראפ גיטכיוו רהעז לָאמ סעכ

 -עג ,סו ט ַא ד ַא ר ע ה :לַאפ אזַא ןעגנערב אד רימ ןעלעוו לעיּפש
 ןופ טייצ רעד ןיא סָאד ,טלחעצרעד ,עטכישעג ןופ רעטָאפ רעד טנַאנ

 עדַארג טָאה ןעיזַא-ךיילק ןיא רעידעמ ןוא רעידיל יד ןעשיווצ טכַאלש ַא
 -ָאה ןעטייז עדייב ןופ רעפּפמעק יד ןוא ,המח יוקיל עלַאטָאט .א טריסַאּפ

 .המחלמ רעד וצ ףוס ַא ןעמוקעג זיא סע זַא ,ןעקָארשרעד יױזַא דיז ןעב

 ןעכלעוו ןיא ,ןעמיטשעב טנעקעג טינ ץלַא רעבָא ןעבָאה רעקירָאטסיה
 ענינייא ןופ ןעגנונכער יד ךָאנ .טריסַאּפ ךילטנעגייא טָאה סָאד רהָאי

 988 רהָאי ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא טכַאלש עזיד זַא ,ןעמוקענסיוא סע זיא
 -יפטסירק רעד ראפ 096 רהָאי ןיא --- ערעדנא ןופ ןעגנונכער יד ךאנ ןוא
 ןעננונכער עשימָאנַארטסַא ןופ דנורנ םעד ףיוא .ןעננונכער-טייצ רעכ
 םעד טריסַאּפ טָאה סָאד ןזַא ,ןערָאװעג טלעטשעגטסעפ רעבָא זיא

 עטַאד עיונעג ץנַאג א ןעגָארקעג יזא טָאה ןעמ .888 יַאמ ןעט8
 -נוא טימ ןעיזא-טסעוו ןופ עטכישענ רעד ןיא דָאירעּפ ןעסיוועג ַא רַאֿפ
 | / .קירוצ והָאי 9800 רהעפעג

 ךיא זַא .ךוב ַא ןעליפנָא ןעמ ןעק ןעסּפילקע ןעגעוו ךעל'השעמ טימ
 ,רָאּפ ַא ןעגנערב ךיא לעוװ ייברעד טלַאה
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 רדנסכלא סָאד ,טלהעפענ לעיפ טינ טָאה סע זַא ,טנַאקעב זיא סע

 .המח יוקיל ַא ךרוד סעלעבַא ייב טכַאלש יד ןערילרעפ לָאז ןודקומ

 -יילק ןייז טימ רעגנוה ןופ ןעמוקענמוא טלָאװ ,ןייז ןעק ,סובמולאק

 טינ ךיז טלָאװ רע ןעוו ,ַאקיַאמַאשזד לעזניא םעד ףיוא עעמרַא רענ
 -ליוו יד ןעקערשוצנָא םוא ,עסינטנעק עשימָאנָארטסַא ענייז טימ טצונעב

 טאה רע .זַײּפש םהיא ןעבעג וצ טגאזטנע ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעטרָאד עד

 -נייא ךיז ןעלעוו ייז ביוא זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעגעג זיא סע יו ייז

 !עבלעז םעד ןעזָאל ייז רע טעוו ,זייּפש ןהָא ןעזָאל םהיא ןוא ןערַאּפש

 ץרעמ ןעט1 םעד ןעוועג זיא סָאד .הנבל רעד ןופ ןייש םעד ןהִא דנעבא

 רהוא 6 םורא ןעגנאפעגנַא ןעטרָאד ךיז טָאה הנבל יוקיל יד ןעוו ,4
 טרעוו הנבל יד זַא ,ןעהעזרעד ןעבָאה עדליוו יד רונ יו .סדנעבא

 ןוא קערש ןיא ןעמיול וצ ןעמוקענ ךיילנ ייז ןענייז ,טרעטסניפרעפ עקַאט

 ,זייּפש ןעמהענ ייז ייב רונ לָאז ןעמ םימחר ןעטעבעג

 םָאנָארטסַא רעשיזיוצנַארפ רעטמהירעב רעד ןעוו ,1808 ןיא

 עלַאטָאט יד ןעטכַאבָאעב וצ טיירנענוצ סעֶלַא טָאה | א ס נַא שז

 -ער עשילגנע יד עכלעוו ,ןעסודניא יד ןעבָאה ,ןעידניא ןיא המח יוקיל

 ןָאטעג זָאל ַא ךיז ,ייברעד םהיא ןענעיד וצ טלעטשענוצ טָאה גנורעיג

 *ייז טיול ?ייוו ,ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה גנוניישרע עזיד רונ יוװ ,ךייט םוצ

 -אוו ןיא זלַאה ן'זיב ןעביילב השעמ תעשב ייז ןעפראד ןָאיגילער רע

 ןעביױרקעװַא ?יוװ סָאװ ,טסייג ןעזייב םעד ןענעג הלונס ַא סלַא רעס

 ןעמוקעג ייז ןענייז המח יוקיל רעד ךָאנ טשרע .טלעוו רעד ןופ ןוז יד
 .םָאנַארטסַא םוצ קירוצ

 עטיירּפשרעפ רחעז ז ןערנוברעפ ןענייז ןוז רעד ןופ ןעסּפילקע טימ

 ןעגנילשנייא לי סָאװ "גנַאלש, ַא ןענעוו ,"ןַאגַארד , א ןעגעוו ןעהטימ
 טנעלפ ןעמ .סינרעטסניפ ןוא טכיל ןעשיווצ ףּפמַאק ַא ןעגעוו ,ןוז יד

 ןיא םרַאלעג ןעטסערג םעד ןעכַאמ ןוא ןעּפַאלק ,ןעקיױּפ ,ןעיירש םורַאד
 וצ ןוא "ןָאנַארד , םעד ןעקערשוצרעביא םוא ,סּפילקע ןַא ןופ טייצ רעד
 ןעסענעקערשנייא ווא סרעדליּפעג עכלעזַא ,חור ןעזייב םעד ןעגַאירעּפ
 עשיטַאיזַא עלעיפ ןיא המח יוקיל רעלַאטָאט .ַא ייב רָאפ םויה דע ןעמוק
 .ַאניכ ןיא ךיוא רעטנורַאד ,ןעדנעגעג

 עשיקרעט ןעבָאה 1877 ץרעמ ןעט19 םעד המח יוקיל יד תעשב
 -ענ ,דנַאלסור טימ המחלמ טרחיפעג ןַאד ןעבָאה עכלעוו ,ןעטַאדלַאפ

 ירד , םעד ןעגָאירעפ וצ םוא ,ןוז רעד ףיוא ןעסקיב ערעייז ןופ ןעסָאש
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 "עג ןיקעּפ ןיא ןענירַאדנַאמ יד ןעבָאה 8 רַאונַאי ןעט28 םעד ."ןָאג

 טָאה סָאװ ,"ןָאנַארד , םעד ןעגָאירעפ וצ םוא ,ןעקיוּפ ןוא ןעּפַאלק ןעסייה

 ,הנבל יד טרעטסניפרעפ סלָאמַאד

 ןיא ןָאנַארד םעד טנַאיעג ןוא ןעקָארשעג טָאה ןעמ יוזא יוװ
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 -עד ןעט10 ןופ טכַאנ רעד ןיא ,(ןעיזַא לארטנעצ) ט נ ע ק ש ַא ט
 -עגרָאפ זיא ,הנבל יוקיל ַא ןעוועג ןיא ןעטרָאד ןעוו ,1880 רעבמעצ

 ,99 גנונבייצ רעד ףיוא טלעטש
 לא * *

 ןענייז טרַא ןעטמיטשעב א ףיוא ןוז רעד ןופ ןעסּפילקע עלַאטַאט

 -ענ זיא ןזירַאּפ ןיא ,לעיּפשייב םוצ ,טָא .טייהנעטלעז עסיורג רהעז ַא

 עטסקענ יד ןוא ,1794 יַאמ ןעט22 םעד המח יוקיל עלַאטַאט ַא ןעוו

 ןעלעו טצעי .1919 ?ירּפַא ןעט17 םעד ןעמוקענרַאֿפ טשרע זיא |

 ןופ עדנע וצ זיב גנוניישרע ַאזַא ףיוא ןעטרַאװ וצ ןעבָאה רעזירַאּפ יד

 2 שא אי

 תעשב דרע רעד ףיוא טלַאפ הנבל רעד ןופ ןעטָאש רעד ווו---.96 גנונכווצ
 ,המח יוקיל עלַאטָאט ַא

 רעד ןעוו ,לַאפ ַאזַא ןיא ןעמוקרָאפ רונ ןעק המח יוקיל עלַאטַאט א

 -ַאבנייש םעד רַאפ רעסערג זיא הנבל רעד ןופ רעטעמַאיד רערַאביײש

 ןעוו ,זעהעז זיולב רעבָא ןעמ ןעק סָאד .ןוז רעד ןופ רעטעמַאיד ןער

 -נעצ יד ןעשיווצ עיניל רעד ןופ תונכש עטנעהָאנ ןיא ךיז טניפעג ןעמ

 רעזנוא ףיא עקערטש ַאזַא .ןוז רעד ןופ ןוא הנבל רעד ןופ סרעט

 ,הנבל רעד ןופ ןעטָאש רעד ?ייוו ,עניילק ַא ןייז רונ ןעק לעגוק-דרע

 ךילנהעוועג) חטש ןיא ןיילק זיא ,דרע רעד וצ זיב טכיירגרעד רע ןעוו

 טונימ 7 סנעטסכעה טמהענ סע יװ ױזַא ןוא ,(ליימ טרעדנוה א םורא

 טרישרַאמ הנבל יד זיב (רָאטַאוװקע םייב רונ סָאד ןוא) ןעדנוקעס 8

 ןעטקנערשעב ַא ףיוא רונ זַא ,ךיז סע טהעטשרעפ ,ןוז רעד ייברעפ
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 | יי א ןוז יד ןעהעז רעדנוזעב לָאמ סעדעי ןעמ ןעק דרע רעד ןופ סָאּפ

 ,טרעטסניפרעפ ןע צנ ַאג

 טקעדעב טרעוו סע דרע רעד ןופ ?ייחט רעניילק ַא רַאפ סָאװ

 יד ןעצנַאג ןיא זנוא טלעטשרעפ יז תעשב הנבל רעד ןופ ןעטָאש ן טימ
 ןעמ ןעוו ,רָאלק טרעוו ,(המח יוקיל עלַאטַאט א סע זיא ןַאד ןוא) ןוז

 דרע יד טלעטשעגרַאפ ַאד ןעכַאה ריס .96 גנונכייצ יד טכַארטעב

 רעד ףיוא ןעטָאש רהיא טימ הנבל יד ןוא (דנַאה רעקניל רעד וצ)
 םעד טנעכייצעב סָאד -- דרע רעד ףיוא עלעקייק עצרַאװש יד .,דרע

 יוקיל עלַאטַאט ַא טונימ 6 ןופ ףיולרעפ ןיא ןעהעז ןעק ןעמ ואוו ,טרָא

 ,סיוא טהעו המח יוקיל ערעלונַא ןַא יוו--.97 גנונכווצ
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 50 ןופ טמהענרעפ רעכלעוו ,זיירק ןעזיד םורַא ןעדנעגעג יד ןיא .המח

 -עז ןיוש ןעמ טעוװ ,רעטעמאיד ןיא רעטעמַאליק 800 סענטסכעה זיב

 רענינעוו רעדָא רחעמ ,המח יוקיל עזייוול יי ח ט  ַא זיולב ןעה

 : .סיורג

 ןעפערט ,ןוז רעד ןופ ןעסּפילקע עזייוולייהט ןוא עלַאטַאט רעסיוא |

 יד ?ייוו ,ע ר ע ?ו נ ַא ןעמָאנ םעד ןענַארט עכלעוו ,עכלעזַא ךיוא

 .97 גנונכייצ רעד ףיוא יו טָא ,ג נ י ר  ַא יװ סיוא ןַאד טהעז ןוז

 רעד ןופ רעטעמַאיד רערַאבנייש רעד ןעוו ,לַאפ םעד ןיא טפערט סָאד

 , .ןֹוז רעד ןופ רעטעמַאיד ןערַאבנייש םעד רַאֿפ ר ע נ ע ? ק ןיא הנבל
 ןעטָאש םעד םורַא גניר ןעדנענייש ַא ןעהעז ,ךילריטאנ ,ןעמ זומ ןַאר

 רעמיא ןיא דרע רעד ןופ ןעטָאש רעד יו יוזא .הנבל רעד ןופ

 ערעלונַא ןַא ןעפערט טינ רעבירעד ןיוש ןעק ,הנבל רעד ראפ רעטיירב

 יב .חנבל יוקיל

 ןענעוו ןעטייהלעצנייא עלַא סיוארָאפ סיוא ןענעכער ןעמַאנַארטסַא
 עכלעוו ןיא ךיוא יו ,המח יוקיל רעדעי ןופ ןעטורשרַאמ ןוא סיורג יד
 / ייז ןוא ,עזייוולייהט ַא רעדָא ערעלונַא ןַא ,עלַאטַאט ַא זיא יז רעטרע

 סע לָאז ןעמ םוא ,ןןעטרַאק ףױוא ס עי נ י ? םטימ סע ןענעכייצרעפ

 | - ,ןעטכַאבָאעב רעטכייל ןענעק

 ןוז רעד ןופ ןעסּפילקע עלַאטַאט ןופ גנוטיידעב עסיורג יד ףיוא

 םעד ןיא ןערָאװעג ןעזיוועגנָא זיא ןעגנושרָאפ עשימָאנַארטסַא ראפ

 ,(ןוז רעד ףיוא ןעמַאלּפ ןוא ןענָאיזָאלּפסקע יד רעביא) 82 לעטיּפַאק

 עכלעזַא ןופ סעיפַארנַאטַאפ ןערָאװעג ןעבעגעג ךיוא ןענייז סע אוו

 .(61 ןוא 70 ןעגנונכייצ יד טרָאד טהעז) ןעננוניישרע

 .37 לעטיּפַאק

 .טולפ ןוא עבבע ןופ ןעננוקריוו ןוא ןעכאזרוא יד

 ףיוא סולפנייא ןעראבקרעמעב ַא סעּפע טינ ןעבאה ןעסּפילקע יד
 -רעפ סע .ןעטָאש ַא יו עקַאט ןעדניוושרעפ ייז .לעגוק-דרע םעד
 -ַאט ַא וליפַא טרעיוד סע סָאװ ,טונימ עכילטע יד ןיא זַא ,ךיז טהעטש
 יד טהעז ןעמ זַא ,רעטסניפ ױזַא טרעוו סע ןעוו ,המח יוקיל עלַאט
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 -רָאפ טינ גנורעדנע עגיר'תושממ ןייק ןעק ,טכַאנ ייב יו טעמכ ןרעטשי

 -רעפ הנבל רעד ןופ ןעטָאש רעד יו ,לענש ױזַא .דרע רעד ףיוא ןעמוק

 טהעג ,ןוז רעד ןופ קסיד םעד ןעקילב ערעזנוא ןופ טינ רהעמ טלעטש

 .דרע רעד ףיוא גנונדרַא רעכילנהעוועג רעד ןיא רעטייוו סעלַא ךָאד

 טפור הנבל יד זַא ,סױרַא ךיז טגייצ רעבָא טנעמַאמ ןעדעי ןיא
 -נע עויד .דרע רעד ףיוא ןעגנורעדנע עגיטכיוו רחעז .עסיוועג סױרַא
 -ס ג נו ה י צ ) ַא רהיא ןופ טָאטלוזער רעד ןענייז ןעננורעד

 קעזייא רעס טייז ןערָאװעגנ טלעטשעגטסעפ ןיא סָאד יו ,ט פ ַא ר ק

 שילגנע ףיוא ןעגָארט ייז ןוא ,ןָאיצַאטיוװַארג ןופ גנוקערטנע ס ןָאטוינ
 לעיּפש רעניבייא רעד זיא סָאד ."סדיַאט, ןעמַאנ םעניימעגלַא םעד

 .טו 8 ןוא ע ב ב ע  ןיא ןעלעוויםי יד ןופ

 ראפ וליפא ןעוועג גנונעוועב עגיזָאד יד זיא סינמייחעג עפעיט ַא

 טניורקעג רהיא טָאה ןעמ דנַאלנעכירג ןופ ןעפַאזָאליפ עטסערג יד

 ךָאד ."טעטיזָאירוק רעכילשנעמ ןופ רבק רעד, ןעמַאנ ן'טימ ראפרעד
 -ַא ז ו צ ןעסיוועג ַא טקרעמעב ןעטייצ עטלַא ץנַאנ ןיא ןיוש ןעמ טָאה

 ,ןעגנוטּפיוהעב .הנבל יד ןוא "סדיַאט , יד ןעשיווצ ג נָא ח נ ע מ

 ןעמ טניפעג ,הנבל רעד ןופ ןעפורענסיורא ןערעוו טולפ ןוא עבבע זַא

 עשימיור ןוא עשיכירג-טלַא ענעבילבענרעביא יד ןופ ענינייא ןיא
 זי י ו | ע ב א ויב גנוטּפוהעב א םתס ןופ רעבָא ;ןעטפירש

 ס ןָאטוינ זיב ןעמ טָאה לַאפ ןעזיד ןיא ןוא ;טייװ ץנַאנ ?כב ךָאד זיא

 יד סָאװ ראפ ,גנורעלקרע עכילדנירג ַא ןעבעג טנעקעג טינ רָאנ טייצ
 ,םי ןופ ןערעסַאװ יד ףיוא גנוקריוו ַאזַא סעּפע טָאה הנבל

 ןעסיוו וצ ןייז טינ םָאנַארטסַא ןייק רָאג ןיוש ןעמ ףרַאד טנייה

 -סגנוהיצוצ רהיא ךרוד ױזַא טקריוו חנבל יד זַא ,ןהעטשרעפ ֹוצ ךיוא ןֹוא

 -ייא ןיא ןעטכַארטעב רימ ןעלעוו ןָאיצַאטיװַארנ ןופ עצעזעג יד .טפמַארק

 רַאפ רונ .?ענוק-דרע רעזנוא רעביא ךעלטיּפַאק עטסקענ יד ןופ םענ

 ןיא ףיוא טינ לָאמ ןייק ןערעה טולפ ןוא עבבע םורַאװ ,גנורהעלקרע ןַא

 ,ןעסיוו וצ גונעג זיא ,וצ טמוק םי רעד רונ ואוו ,טרָא ןעכלעוו דנענריא

 -ַא מס ןייז וצ עיצרַאּפָארּפ ןיא ןערעדנַא םעד וצ טהיצ רעּפרעק ןייא זַא

 .טכיווע ג ,טרערעג רע טושּפ ,רעדָא ע ס

 ,דרע רעד ראפ רענינעו לָאמ 80 רהעפעננוא טנעוו הנבל יר

 רעד ראפ רענעלק לָאמ 80 ןייז ךיוא טפַארק-סננוהיצוצ רהיא ךָאד זומ

 ןעסייוו רימ יו ,חנבל יד סע זיא םורַאד .טפַארק-סגנוהיצוצ ט'דרע
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 יוזא ,?עטיּפַאק ןענירָאפ א ןופ ןיוש סאד
 רהיא רעבא ,דרע רעד וצ ןעדנובעגוצ יו
 -ריוו וצ סיורג גונעג זיא טפַארק-סננוהיצוצ

 לייהט ר עני ס י ? פ רעד זא ,יוזא ןעק

 |ע ביוה פיו א ךיז לָאז דרע רעד ןופ

 זיא סָאד יו טא ,רהיא ןעגעקטנַא סאווטע

 -כייצ רעד ףיױא טלעטשעגראפ ל?שמל

 ,98 גנונ

 ןוא הנבל ,דרע רעד ןוֿפ סעיציזאּפ יד
 רעד וצ יוװ ,ננונכייצ רעזיד ףיוא ןענייז ןוז

 ןעלייהט יד ןיא .הנבל רעיינ א ןופ טייצ

 רעד ןענעקטנא ןַאד ןענייז סאוו ,םי ןופ

 -פ יו א עטמיטשעב א ראפ טמוק ,הנבל

 -ייק ַא טימ טריקראמ יו ,גנו ביו ה

 רעד ןופ זיירק םעד רעביא עיניל רעגידכעל

 -כייל ךָאד ןענעק ןעטייקניסילפ ?ייוו ,דרע

 ךרוד גנונעוועב ןיא ןערעוו טכארבעג רעט

 עדילַאס רעדייא ,טפארק עכלעוו דנעגריא

 ןופ רענייא רעדעי סייוו סָאד יוװ ,ןעכַאז

 .גנורהאפרע עכילנעט

 רעסַאװ טעטיטנאווק עסיוועג א ביוא

 ךָאד יז זומ ,טרָא ןייא ןיא ףיוא ךיז טביוה
 .ןעזָאלרעטנורא ךיז טרָא רעדנַא ןא ןיא

 -נעט ןופ רענייא רעדעי רעדיוו סייוו סָאד

 -ענלא יד זיא סָאד ןוא גנורהאפרע עכיל

 .טולפ ןוא עבבע ןופ גנורהעלקרע עניימ
 עַלַא ייב טינ ןוא ןע'םי עלא ןיא טינ

 רעד רעבָא זיא םי ןעבלעז םעד ןופ ןעגערב
 ןעלעוו יד ןופ לעיּפש רעגיבייא רעגיזָאד
 עלא טינ ןענייז ךיוא .טפארק ןיא ךיילג

 ןעבלעז םעד ןיא "סדיאט , יד ךיילנ לָאמי

 ךיוה רעד ןיא ןעדעישרעטנוא יד .טרָאּפ

 ,טולפ ןוא עבבע ןופ גנורעלקרע---98 גנונכויצ
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 טגנעה סָאד .ןע'םי ענעדעישרעפ ןיא סיורנ רהעז ןענייז "סדיאט , יד ןופ

 ןָאיצקַארטַא רעד טימ ןָאט וצ טינ ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,ןעכאזרוא ןופ בָא

 טייקפעיט ןוא סיורנ יד יוװ טָא ,הנבל רעד ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ רעדָא

 ,ןעמַארטש יד ,ןעטניו יד ,ןענערב יד ןופ טייקכַאלפ יד ,םי ןופ

 רעד יו טָא ,דנַאל טימ טלעננירענמורַא זיא סָאװ ,םי ַא ןיא וו .ז .א

 ,ןעלעוו יד ןענעק ,םי רעשידנעלסלעטימ רעד רעדָא םי רעצראווש
 ןַא ןיא יװ ,לעיּפש ןעיירפ ַאזַא ןעבָאה טינ ,ףילדנעטשרעפטסבלעז

 .ןַאעקַא

 ,הנבל רעד ןופ גנוקריוו יד זיולב טכַארטעננַא ןיא נידנעמהענ רונ

 ךיוא סע ןיא ,טולפ ןוא עבבע ןופ ךַאזורא-טּפיוה יד ןיא סָאד סָאװ

 "רעד דרע יד סָאװ ,טייצ רעד ןופ ףיולרעפ ןיא זַא ,ןעהעז וצ טכייל

 טמהענ סָאד ןוא -- הנבל רעד וצ וויטקעּפסער הערד א ךיז טגנַאל

 ןייז םינ הנבל רעד ןופ ןָאיצקַארטַא יד ןעק -- טונימ 48 ןעדנוטש 4
 טניפעג חנבל יד ןעוו טייצ רעד ןיא .?ענוק-דרע לייהט ןעדעי ףיוא ךיילג

 ןעטרָאד טהיצ ןוא דרע רעד ןופ ןעלייהט עסיוועג ןעגעקטנַא טקנוּפ ךיז

 ןיא סרעדנַא ןייז ךאד סע ןופ ,טפַארק רעצנַאג רהיא םימ ךיז ֹוצ

 - טיי ז נ ע ג ע ג רעד ףיוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעלייהט עכלעזַא

 ,לענוקידרע ןופ טפלעה ר ע ג

 ךיוא ןערעוו טייצ רעכיילנ וצ זַא ,סױרַא רעבָא ךיז טנייצ סע

 ,לענוק-דרע ןופ טייז רעד ףיוא םי ןופ ןערעסַאװ יד ןעביוהעגפיוא

 רעד ףיוא ןעהעז וצ זיא סָאד יו ,הנבל רעד ןעגעקטנַא טינ זיא סָאװ !

 -דרע ןופ טפלעה רעלעקנוד רעד ףיוא ןעטנוא ; ףילמענ) 98 גנונכייצ

 -עג עכלעוו ,רעטרע יד ןיא עדַארג סָאװ ,ןופרעד ךאזרוא יד .(לענוק
 -ַאו יד ךיז ןעביוה הנבל רעד ןפ ןע ט סע טייוו םא ךיז ןעניפ
 -ע נ םֵא ךיז ןעניפעגנ עכלעוו ,רעטרע יד ןיא יווװ ,יױזַא םי ןיא ןערעס

 טרעוו עכלעוו ,טּפַארק ַא ןיא טנעיל ,הנבל רעד וצ |ע ט סט ע ה
 יד ןופ ענייא ןיא סָאד ."עלַאנופירטנעס , ןעפורעג עקינַאכעמ ןיא

 ,דָאר ַא ,שמל ,טהערד ןעמ ןעוו ,ךיז ןעלקיווטנע עכלעוו ,עטפערק
 א רעלענש סָאװו .ס יו ר א ר ע ט נ ע צ ןופ עדַארג טביירט יז
 עלַאנופירטנעס עגיזָאד יד ךיוא טרעוו רעקרַאטש ץלַא ,ךיז טהערד דָאר
 ןעמ טצונעב טפַארק רעזיד טיס .טפַארק (רעדנעהילפ-רעטנעצד|ופ)
 עניסילפ ןערעדנזבא ליוװ ןעמ ןעוו ,ןעירטסודניא עסיוועג ןיא ךיז
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 סיורא ןע ציר פ ש ןעלייהט עגיסילפ יד .,עדילָאס ןופ ןעלייהט
 .טהערדעג לענש טרעוו רעכלעוו ,רעדניליצ א ןיא ךעלעכעל ךרוד

 רימ ןענעק עטפערק עשינַאכעמ עזיד ןעגעוו ןעטייהלעצנייא ןיא

 ןעדייר וצ ןעמוקסיוא ּךָאנ זנוא טעװ סע .ןעזָאלניירא טינ ַאד ךיז

 טאטלוזער רעד  .ןָאיצַאטיװַארג רעביא לעטיּפַאק םעד ןיא ייז ןגעוו

 -דרע ןופ ןעלייהט יד ןיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא זא ,סלַאפנעדעי זיא

 'ד ךרוד םי ןיא ןערעסַאװ יד ךיז ןעביוה הנבל יד ןענעקטנַא ?ענוק
 יר ןיא ננוביוה ַא רָאפ ךיוא טמוק ,הנבל רעד ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ
 עלַאנפירטנעס יד ךרוד דרע רעד ןופ ןעלייהט עטצעזעגנענענטנע

 בא יז טסױטש ,ף יו ר א ןערעסַאװ יד טביירט עכלעוו ,טפארק

 ,דרע רעד ןופ רעטנעצ םעד ןופ

 עזיד ןיא ךיוה רעד ןיא ױזַא ןענייטש ןערעסַאו יד תעשכ ןוא

 ,ואוסרעדנַא ךיז ןעזָאלרעטנורַא ,ךילריטַאנ ,ךָאד ייז ןעזומ ,רעטרע

 .(98 גנונכייצ יד טכארטעב) ןעלייהט עניטייז יד ןיא :ךילמענ
 -טכַארטעב ןעמ ןוא םי ןופ גערב ַא ייב טרָא ןייא ףיוא טהעטש ןעמ ןעוו

 ןעטרָאד זַא ,ןעקרעמעב ןעמ ןומ ,ןעלעוו יד ןופ לעיּפש ןעגיבייא םעד

 ייו ו צ ןוא עבבע תעל-תעמ ןיא ? ַא ס י יו | צ  רָאפ ןעמוק

 ןיא הנבל יד ןעוו ,טייצ רעד וצ טמוק סולפוצ רעד .טולפ ?ל ַא מ
 ,ןעגָאז רימָאל .,לענוק-דרע ןופ טייז רעדנַא רעד ףיוא רעדָא ןענעקטנַא
 יד תעשב ,עבבע קרָאי וינ ןופ טרָאּפ ןיא ןיא נָאטימ םורַא ביוא זַא
 -נוטש 12 רהעפעגנוא ןיא ןייז ךיוא ױזַא סע טעוװ ,ןעגעקטנַא זיא הנבל

 -נַא רעד רעביאנעגעג ערַארג ןייז ןיוש טעוו חנבל יד תעשב םורַא ןעד

 ,לענוק-דרע ןופ (רעניד'חרזמ) טפלעה רעד

 6 עדעי רהעפעננוא גיסעמלעגער ןעמוקעגסיוא סע טלָאװ ױזַא טָא

 סָאד ןעוו ,דרע רעד ףיוא טרָא ןעדעי ןיא טולפ רעדָא עבבע ןעדנוטש

 .טפַארק-סגנוהיצוצ ס'הנבל רעד ןופ זיולב ןעוועג גיננעהבא טלָאװ

 ןעגנונעוועב עזיד ףיוא ךיוא טקריוו ןוז רעד ןופ ןאיצקַארטַא יד רעבָא

 -עגסיוא ןעבַאה רעקיטַאמעטַאמ ןוא רעקיזיפ ,ןעמַאנַארטסַא .םי ןיא

 רעד ןופ גנוקריוו יד זַא ,ןעננונכער ןוא סעבָארּפ עסיוועג ךרוד ןענופ

 -ע לק לא מס ייוו צ רהעפעגנוא זיא טולפ ןוא ע- נע ףיוא ןוז

 גיזעיר עקַאט זיא ןוז יד .הנבל רעד ןופ גנוקריוו רעד ראפ ר ע נ
 ֿפעיפ ךָאד יז זיא ראפרעד רעבָא ,הנבל רעד טימ ךיילנרעפ ןיא סיורנ
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 רעד ראפ רעכַאװש גנוקריו רהיא זיא ךילסילש סָאד ָאז ,רעטייוו

 , ."סריאט, יד ףיוא ננוקריוו ס'הנבל

 -עב ןײמעגלַא יוװ ,ןענייז "םדיַאט , עטסערג ןוא עטסקרַאטש יד

 -נייא ץנַאנ ןיא סָאד .תונבל עיינ ןוא עלופ ןופ טייצ רעד וצ ,טנַאק

 ןעגעקטנַא ױזַא הנבל יד ןוא ןוז יד ןענייז ןַאד ?ייוו ,רעבירעד ךַאפ
 יוצ ןעקריוו ,ךיז ןעגינייארעפ ןענָאיצקַארטַא ס ןעדייב זַא ,דרע רעד
 דנערהעוו ,עיניל רעכיילג א ףיוא טעמכ ,גנוטכיר | יי א ןיא ןעמַאז

 ענייא טייוו ױזַא סיוא ייז ןעמוק הנבל לעטרעפ ַא ןופ טייצ רעד ןיא

 א ןיא רעביא ךיז ןעדיינש סָאװ ,סעיניל ייווצ יווװ ,ערעדנַא יד ןופ

 טהעג יז תעשב ,ןענָאז ריִמָאל ,ךיז וצ טהיצ ןוז יד .לעקניוו ןעכיילג

 ךיז טניפעג יז תעשב ,ךיז וצ טהיצ טהיצ הנבל יד דנערהעוו ,רעטנוא

 ,רהיא ןופ לעטרעפ א ןיולב ןַאד ןעהעז רימ ןוא לעמיה ןעטימ ןיא

 ןעוו יו רערעכאווש א ןייז ןַאד זומ ןעגנוהיצ עזיד ןופ טַאטלוזער רעד |

 עיניל ןייא ףיוא ןעניפעג ךיז ןעלָאז ,ןוז יד יא הנבל יד יא ,עדייב

 .ץעזעג רעשינַאכעמ רעכַאפנייא ץנַאנ א זיא סָאד .דרע רעד ןענעקטנַא
 * 8 לא

 רהעז ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,סע ןיא ןעקעווצ עשיטקַארּפ רַאפ
 א ןיא ןעוו ,יונעג ןוא טמיטשעב ץנַאג סוארָאפ ןעסיוו וצ גיטיונ

 ןערהָאפּפָא ןוא ןעמוקנָא סָאד .טולפ ןעוו ןוא עבבע זיא סע טראפ

 טרעוו סָאד .יירעגנַאפ-שיפ ךיוא יו ,ןופרעד ּפֶא טגנעה ןעפיש ןופ

 | .ןעלעבַאט ףיוא טנעכייצרעפ םורַאד
 "ריַאט וָאֹל , ןוא (עבבע) "דיאט יַאה , ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד

 סע .סופ 40 ןוא 30 זיב ןעטרַאּפ ןיא ןעטלעז טינ טכיירגרעד (טולפ)

 עכיה ערעייז טיס טמהירעב ןענייז סָאו ,רעטרע ןאראפ ןענייז

 -ייט ןופ רעליימ יד ייב סנעטסיימ ןענייז רעטרע עכלעזַא ,"סדיַאט, |

 ואוו ,ןענערב יד ייב .םי ןיא ןיירַא ךיז ןעסיג ייז ואוו ןעטרָאד ,ןעכ

 ןעסיורג םעד ןופ טייוו טינ) םי ןיא ןיירַא ךיז טסינ ענעס ךייט רעד

 וצ ןעהיצ עכלעוו ,"סדיַאט , רָאפ ןעמוק ,(רוװַאה טרָאּפ ןעשזיוצנַארפ

 ןעטרָאד טזיורב סע .רעדנעל ענעדעישרעפ ןופ ענירעגיינ ןוא ןעטסירוט

 ןערַאּפש וצ ןָא טביוה עבבע יד ןעוו ,?עסעק ַא ןיא יו ,טכָאק סע ןוא

 -ַאנ ץ'טימ "סריַאט , ענידריווקרעמ עזיד טפור ןעמ .ךייט ןעזיד ןיא

 | ."ערַאקסַאמ , ןעמ
 ,טרָא ןַא ןַארַאפ ןיא עדענעק ןופ ןעגערב עשיטגַאלטַא יד זיב
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 יד בא טלייהט סָאװ םיזוב-םי ַא זיא סָאד) "ידנופ ווא יעב , טנַאנעג

 "סריַאט, יר ואוו ,(עשַאקס עװוַאנ ןוא קיווסנַארב-וינ ןעצניווַארּפ
 ,ךיוה רעד ןיא סופ 70 זיב ןעכיירגרעד

 ןוא עבבע ןופ שרַאמ םעד ןעגלָאפוצכָאנ גיטכיוו רהעז זיא סע

 ענעדעישרעפ ןיא ןוא לענוק-דרע ןופ ןעלייהט ענעדעישרעפ ןיא טולפ

 עכלעזא רַאמ רונ טינ ,םי ןעבלעז םעד ןופ ןעגערב יד ייב ןעטרָאּפ

 ןרעדנָאז ,יירעננַאפשיפ ןוא יירערהאפ-םי יו ןעקעווצ עשיטקַארּפ

 ןעננוגעוװעב ענידנעטש עזיד .ןעקעווצ עכילטפַאשנעסיו ראפ ךיוא

 ענידנעטש יד ךרוד ןענערב יד ייב ןעגנורעדנע עסיורג ןעכַאזרוארעפ

 יד ןליפַא ןערעוו ןערהַאי ןוא ןערהַאי ןופ ףיולרעפ ןיא .ןעננובייר

 ןיא .ןעלעוו יד ןופ טפַארק יד ךרוד ןעבירעגבָא רענייטש עטסעטרַאה

 -ערק ןוא סיורנ סרעדנַאזעב ןענייז "סדיַאט , יד ואוו ,רעטרע עכנַאמ

 -רעפ ןיא וליפַא ןעגערב יד ייב ןעגנורעדנע עכנַאמ ןעמ טקרעמעב ,גיטפ

 ןוא ןעגנורעדנע יד ןופ ןעננוטסעמסיוא ךרוד .רהָאי עכילטע ןופ ףיוק

 סעלעיפ ךיוא ןעמ ןעק םי ןופ ןענערב יד ייב ןעזלעפ ןופ ןעגנוביירבָא

 -נַאנרעפ א ,לענוק-דרע םעד ןופ טייהנעגנאגרעפ יד ןענעוו ןהענרעד

 .קירוצ ןערהָאי ןענַאילימ רַאנָאז ןוא עדנעזיוט ןופ טייהנענ
8 *  * 

 -ייא טָאה סָאד לייוו ,טייז ַא ןַא ןעזָאל ַאד סע ןעלעוו רימ רעבָא
 ןופ עטכישעג רעד טימ רונ ,עימָאנַארטסַא טימ ןָאט וצ טינ ךילטנעג

 -עדנע רעד ףיוא זיולב ןעלעטשבָא ךיז ןעלעוו רימ ןוא ,אפוג דרע רעד }
 ע ג י ד נע ט ש א סיורא טפור עכלעוו ,טולפ ןוא עבבע ךרוד גנור

 .גָאט ןופ ננורעננעלרעפ

 זַא ,טכַארטעב ןיא ןעמהענ ןעמ ףרַאד ,ןהעטשרעפ וצ סָאד םוא

 -רע פ ,ברע מ וצ ח ר ז מ ןופ דךיז ןעטיײרּפשוצ "סדיַאט , יד

 סָאד ןֹוא ,סקַא רהיא םורַא דרע רעד ןופ גנוגעוועב יד יו ט ר ח ע ק

 -- שטייד ףיוא ,"קיערב ,, --- שילגנע ףיוא) זַאמרָאט ַא יו ןעקריוו זופ
 רעד ןופ ןעדָאב םעד ןָא ץְלַא ךיז נידנעבייר .דָאר ַא ףיוא ("עמזערב
 רעכילנעט-נַאט רעד וצ גנוטכיר .רע ט צעזע נננעע ג עג  ַא ןיא דרע

 עסיוועג ַא םי ןופ ןעלעוו יד ןעכַאזרוארעפ ,דרע רעד ןופ גנונעוועב

 טַאטלוװזער רעד וא ,נ נו ג י ט ע ּפ ש ר ע פ רעדָא גנוטלַאהרעפ

 זיב ,טיי + ר ה ע מ ץלַא ןעמהענ ןומ סע סָאװ ,זיא ןופרעד

 .סקַא רהיא םורַא הערד ַא ךיז טגנַאלרעד דרע יד
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 ןעמ .רעמַאזננַאל רהעז ַא זיא טלַאהבָא רעניזָאד רעד ,ךילריטַאנ

 ,טרעדנוהרהַאי א ןופ ףיולרעפ ןיא וליפַא ןעקרעמעב םיוק סע ןעק

 טינ טרעדנוהרהַאי א ןיא טייקניווע רעד ןופ םוהת םעד ןיא רעבָא

 טייצ רעד טימ גנוגיטעּפשרעפ עניזָאד .יד זומ ךָאד .עגד ַא יו רחעמ

 |ע ט ס ע מס ס יו א ןענעק יז לָאז ןעמ זַא ,יוזַא ןעזייוסױרַא דיז

 ךיז ןעביילק ןעדנוקעס ךעלדנעזיוט ןופ .,גָאט ןעטרעגנעלרעפ ַא ךרוד

 ףיולרעפ ןיא ,.וו .ז .א ,ןעטונימ --- ןעדנוקעס ןופ ,ןעדנוקעס ןעמאזוצ

 ,עדנעזיוט רהָאי ןופ

 םעד ףיוא ןענעכערסיוא טריבורּפ ןעבָאה רעקיטַאמעטַאמ ענינייא

 רעניזָאד רעד ןופ ןעגנוטסעמ ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עסיוועג ןופ דנורג

 סָאד ןוא --- ,טסבלעז ךיז םורא גנונעוועב ס'דרע רעד ןופ גנוגיטעּששרעפ

 גָאט ןופ גנורעננע? רע פ. ַא רעטרעוו ערעדנַא טימ טניימ
 טעוו תעל-תעמ ַא זיב ןהענרעבירָאפ ןעפראד סע ןערהַאי ?עיפ יו ---

 רךָאסעפַָארּפ ןופ ןעננונכער יד ךָאֹנ .ןעדנוטש 24 ןופ רהעמ ןערעיוד

 ,סיוא טמוק (רעשרָאפ-רוטַאנ ןעטמהירעב םעד ןופ ןהוז ַא) ןיװרַאד
 8 ןעוועג גנונעוועב ס'דרע רעד זיא קירוצ רהֶאי ןַאלימ 84 טימ זַא

 יד סע ךיז טָאה סלאמַָאד .ט נייה יוו רע? ענש ?ַא מ

 ַא טכַאמעג ןעדנוטש 3 עלַא טָאה ןוא דרע רעד ןופ ןעסירעגבא הנבל

 + 180 ןיא זַא ,טנעכערעגסיוא רעטייוו טָאה רע .דרע רעד םורַא עזייר

 ר עג נ ע 7 ? ַא מ 1 0 ןייז געט יד ןעלעוו םורַא ןערהָאי ןָאילימ

 ןייז ןַאד ןעֶלעוו רהָאי ַא ןופ ףיולרעפ ןיא זַא ,טניימ סָאד .טנייה יוו

 | .נעט לעטרעפ ַא ןוא 8 זיולב

 ,םורַא רהָאי ןָאילימ 120 ןיא געט יד טימ ןייז טעוו סע יוװ ,אלימ

 ױזַא סע זיא סלַאפנעדעי ,גינעוו ץנַאנ טנייה ךָאד זנוא טרעמיק סָאר

 ערעזנוא ןערעוו טולפ ןוא עבבע ךרוד זַא ,גָאט רעד יו עקַאט רעכיז

 .(ןערהַאי טרעזנוא טינ רעדייל רעבָא) ר ע נג נ ע 9 ץלַא געט

 -םננוהיצוצ רהיא ךרוד דרע רעד ףיוא הנבל יד סע טקריוו ױזַא טָא

 טימ ררע יד הנבל רעד ףיוא ןעקריוו ןיוש ףראד יו טנייה .טפַארק

 ? טפַארק-סננוהיצוצ ערעקרַאטש לָאמ 81 ןַא

 טינ ךיז רימ ןענעק סעיצַאלוקעּפס עטייו עכלעזַא ןיא רונ

 ' .ןעזָאלניײרַא
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 םולפנייא םעד ןענעוו סנעביולנרעבא ןוא ןעגנוניימ
 | .הנבל רעד ןופ

 + רעד ףפיוא ןעננוקריוו עניטכיוו ערעדנַא ךָאנ טָאה הנבל יד ביוא

 -רוטַאנ רעד ןיא ןערָאװעג טלעטשענטסעפ טינ םויה דע סע זיא ,דרע

 ןערָאװעגנ טיירּפשרעפ זיא ןָא ןעטייצ עטסעטלע יד ןופ .טפַאשנעסיוװ

 ,טפול רעד ןיא ןעננורעדנע עסיורג רָאנ סורַא טפור יז זַא ,ןעביולנ רעד

 -נַאלפ ןוא תויח ןופ טלעוו רעד ןיא ךיוא ןוא רוטארעּפמעט רעד ןיא

 הנבל רעד ןופ סולפנייא םעד ןענעוו סנעביולגרעבא עסיוועג .ןעצ

 -טינש) "ןומ טסעװרַאה , רעטנַאנעגדָאז ַא ןעגעוו לשמל ,ןעצנַאלפ ףיוא

 -נעל עטריזיליויצ ןיא רעיוברעקא ןעשיווצ ןעריטסיזקע ,(הנבל טייצ

 ,סטייטס דעטיינוי ןיא סרעמרַאפ יד ןעשיווצ ךיוא רעטנורַאד ,רעד

 -ענ זא ,טביולנעג ןַא ןעטייצ עטסעטלע יד ןופ ןעמ טָאה ךיוא

 ,הנבל רעד ןופ טקעריד ןעמַאטש ןעטייהקנַארק עני ט סיי ג עסיוו
 טמוק ןופרעד .,ןייש רחיא ךרוד רעכילרהעפענ ןוא רעגרע ןערעוו רעדָא

 רעד זיא "ַאנול ,) קיטַאנול ךיוא ןעמ טפור םענ'עגושמ ַא סָאװ ,ךָאד סע |
 -יור עטלַא יד ייב ןעטַאנָאמ ןופ ןוא הנבל רעד ןופ ןיטעג רעד ןופ ןעמָאנ

 -עמ ןוא ןערטַאיכיסּפ עטרהעלענ ןופ ןעננושרָאפ עכילדנירג ,(רעמ

 ןָאהט וצ טינ רָאנ טָאה הנבל יד זַא ,ןעזיוועב רעבָא ןעבָאה ?לכ2ב רעקיד

 ,ן'תענושמ ערעזנוא טימ

 טיירּפשרעפ קרַאטש ןענייז עכלעוו ,ןעננודליבנייא יד ןעגעוו
 הנבל רעד ןופ ןעזַאפ יד טימ גנודניברעפ ןיא רעיױברעקַא ןעשיווצ

 עדנענלַאפ ןָאירַאמַאלּפ טלהעצרעד ,רהָאי ןופ ןעטייצ עסיוועג ןיא

 : עימַאנַארטסַא רערעלוּפָאּפ ןייז ןיא השעמ עזעירוק רהעז

 -םיוא טָאה רעט18 רעד יאול נינעק רעשיזיוצנארפ רעד תעשכ,

 -רעד םהיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאנָארטסַא ןופ עיצַאטוּפעד ַא ןעמונענ

 . זַא ןעטעבעג ייז רע טָאה ,חול ַא ןערעייז ןופ רַאלּפמעזקע ןַא טגנַאל

 זיא עכלעוו ,הנבל יד סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,{ןערעלקרע םהיא ןעלָאז ייז

 עכילטיור) "סור ןויִל , ןעמָאנ ן'טימ םירעיוּפ יד ןופ ןערָאװעג טניורקעג
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 ןופ סקואוו םעד ףיוא סולפנייא ןַא סעּפע יז טָאה םוראוו ןוא ,(חנבל

 | | ."ןעצנַאלפ
 רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעמַאנָארטסַא יד

 "עמ רעשילמיה , רעד ןופ רעסאפרעפ רעד ,ס ַא ? פ א ? רעסיורג

 רעביא ּפָאק ןעלַאינעג ןייז ןעכָארבענ לעיפ יוזא טָאה רעכלעוו ,"עקינַאכ
 .טרעדנואוורעפ טקוקעגרעביא ךיז ןעבָאה ,הנבל רעד ןופ גנוגעוועב יד

 רעכלעוו ,סַאלּפַאל ןוא ,הנבל ַאזַא ןופ טסואוועג טינ רָאג ןעבָאה ייז

 רעשילמיה ,, ןייז ןיא םורָאװ ,ענארפ ַא ס'ןָאעלַאּפַאנ ףיוא ,לָאמַא טאה
 ,טרעפטנעעג ,"טָאג , ןעמַאנ רעד טנַאמרעד טינ וליפַא טרעוו "עקינַאכעמ

 ךיז רע ןעק סעירָאעהט ןוא ןעגנונכער עשימָאנַארטסַא ענייז ןיא זא

 ; ןעפורעגכָא יוזַא ךיז טָאה -- טָאג ַא ןענעוו הרעשה רעד ןַא ןהענעב

 ןויל יד טמהענרעפ סעירָאעהט עשימָאנָארטסַא ןיא ,טעטסעיאמ ,
 -ייא ןעגידירפעב טינ רָאג םורַאד ןענעק רימ ; טינ ץַאלּפ םוש ןייק סור

 ,"טעטיזָאירוק רע

 רע סָאװ ,טכַאמעג גיטסול רהעז רעהכאנ ךיז טָאה נינעק רעד

 -ּמַאל ןעוו .ןעמַאנַארטסא "ענייז , טייהנענעלרעפ ןיא טכארבעגנ טָאה

 ,ָאגַארַא דניירפ ןייז וצ קעװַא רע זיא ,ןופרעד טסואוורעד ךיז טָאה סָאל

 ,שנעמ רעלַאינעג ןוא םָאנַארטסא .רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו

 רעכילטיור רעד ןעגעוו סעּפע סייוו רע ביוא ,טגערפעג םהיא טָאה ןוא

 גנורעלקרע ןַא סעּפע ןעבעג טנעקעג טינ טָאה ַאנַארַא רעבָא .הנבל

 רעזירַאּפ םעד ןיא רענטרענ יד טנערפעגכאנ טָאה רע זיב ,םעד ןעגעוו

 | ,ןעטרָאג ןעשינַאטָאב

 טיול זַא ,טסואוורעד ןעמַאנַארטסַא עסיורג עזיד סע ךיז ןעבָאה ןאד

 יד עדַארג ןעבָאה ,?לכב רעױברעקַא ןוא רענטרעג ןופ ןעגנורחַאפרע יד

 -ריוו עטכעלש ַא ,לירּפַא ןיא לעיצעּפס ,גנילהירפ ןיא ןעלהארטש-הנבל

 סע ,ןעצָארּפש וצ ןָא ןעננַאפ ייז תעשב ןעננוצנאלפרעפ יד ףיוא גנוק

 ןופ ךיוא ןוא ?ירּפא ןופ טכענ יד ןיא זַא ,טגייצעגסיורא ךיז טָאה

 ןעצנַאלפ עגנוי יד ןעסקַאו ,טנעקלאוורעפ זיא לעמיה רעד ןעוו ,יַאמ

 .הנבל רעד ןופ ןייש םעד טחעז ןעמ ןעוו ,טכענ יד ןיא רעדייא ,רעסעב

 ןעגנוצָארּפש יד ןָא ןַאד ןעביוה חנבל רעד ןופ ןעלהארטש יד רעטנוא

 ,("הנבל עכילטיור , ןעמַאנ רעד סע טמוק ןופרעד) ךילטיור ןערעוו וצ

 ןיא םורַא רוטַארעּפמעט יד דנערהעוו ,ןערירפ ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא

 ,רעסַאװ ןופ טקנוּפ-רירפ םעד ראפ רעכעה דארג עכילטע
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 טרהיפעג ןעבָאה רענטרעג ןופ ןעגנורהַאפרע עשיטקַארּפ עכלעזַא

 -עכ א סעּפע ןעבָאה הנבל רעד ןופ ןעלהַארטש יד זַא ,ננוניימ רעד וצ

 גנורעדנע ןַא סעּפע ןעכַאזרוארעפ רעדָא ,ןעצנַאלּפ ףיוא גנוקריוו עשימ

 ןעטנעמירעּפסקע לעיפ יוװ רעבָא ,דרע רעד ףיוא רוטַארעּפמעט רעד ןיא

 ,ןעגנוקריוו עכלעזַא ןעמיטשעב וצ םוא ,טכאמענ טינ ןעבָאה עטרהעלעג

 ןעטנעמירעּפסקע עכלעזא ראפ .ןעזייוורעד טנעקעג טינ סע ייז ןעבָאה

 -נעמאזווצ םוא ,ןעלנעיּפש עסיוועג טכיורבעג עטרתעלעג יד ןעבָאה

 -ַאפ , א ןיא) טקנוּפ ןייא ןיא הנבל רעד ןופ ןעלהַארטש יד ןעכביילקוצ

 רהעז ןוא ,(ןושל ןעכילטפַאשנעסיװ ן'פיוא סע טנַאז ןעמ יוװ ,"סוק

 סע רעבָא ; רוטארעּפמעט יד ןעטסעמ וצ ןעטנעמורטסוניא עטַאקילעד

 ."הנבל יד ןופ ט יי ק מ י ר אוו יד זַא ,טנייצעגסיורא ךיז טָאה

 ךעלטנַאילימ-19 זיולב ןיא ,זנוא וצ ןעכיירגרעד ייז תעשב ,ןעלהארטש

 זיא ,ןעלהַארטש עזיד ןופ ןייש םעד טגנאלעבנָא סָאװ ,דַארג ַא ןופ
 ענינייא ןופ ןעננוטסעמ יד ךָאנ) לָאמ דנעזיוט 800 סנעטסגינעוו רע

 (לָאמ רנעזיוט 800 רַאנָאז ןעמַאנַארטסא ןוא רעקיזיפ עטסואוועב

 .ןעלהארטשדןענוז יד ןופ ןייש םעד ראפ רעכַאווש

 טינ ןענעק ןעלהארטש-הנבל יד זַא ,םורַאד ךיז טהעטשרעפ סע

 רעד ןופ רוטַארעּפמעט רעד ףיוא גנוקריוו עטמיטשעב ַא סעּפע ןעבָאה

 .ןעצנַאלפ ןופ סקואוו םעד ףיוא ןוא דרע

 עכילטיור  עטנאנענדַאז יד ןעגעוו רענטרענ ןופ ןעגנורהַאפרע יד

 ןענייז ןעננורהאפרע עזיד .טעדנירנעב טוג ךיוא רעבָא ןענייז "הנבפ

 ךיז טָאה ייברעד רעבָא ;ןעטנעמירעּפסקע ךרוד ןערָאװעג טניטעטשעב

 טימ טקעריד ןָאט וצ טינ ךילטנענייא טָאה סָאד זַא ,טגיײצעגסױרַא

 רוטארעּפמעט ןוא טייהרָאלק רעד רימ רונ ,הנבל רעד ןופ ןייש םעד

 זַא ,ןעזיוועב ןעבָאה רעקיזיפ עטרהעלעג .טפול רענימורַא רעד ןופ

 םורַא טפול יד רעדייא ,ר ע ט ? ע ק טכַאנ ייב ןערעוו ןענעק ןעכַאז
 רעטנוא טכַאנ ייב עטַאװ ךאלקיטש ןעטלַאה לָאז ןעמ ןעוו ,לשמל .ייז
 ,ןעניפענסיוא ןעמ ןעוו ,לעמיה ןעטנעקלאװרעּפ טינ ןוא ןעיירפ םעד

 ר ע ? ה י ק דַארנ 8 ראגאז ןוא 7 ,6 םורַא זיא רוטַארעּפמעט רעייז זַא

 ,טפול רענימורַא רעד ראפ

 -גנילהירפ עסיוועג ןיא ןעצנאלפ טימ רָאפ ךיוא סע טמוק ױזַא
 רַאפ סָאװ ,טינ ךָאנ טגייצ ןעטפול רעד ןיא רעטעמַאמרעט רעד .טכענ

 ן'םיוא רעדָא ןעטרָאנ ַא ןיא ןעצנַאלפ יד ןעבָאה סע רוטַארעּפמעט ַא
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 -עב טינ ןיא ןערוטַארעּפמעט עזיד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד .,דלעפ

 ר ע ד ן ע ו ו עדַארג ןעצנַאג ןיא טעדניוושרעפ רעדָא רַאבקרעמ

 .טנעקלאוווע פ זיא ?עמיה
 ץנַאג סע טריסַאּפ יַאמ ןופ ךיוא ןוא ?ירּפַא ןופ טכענ יד ןיא ,ןונ

 ןופ רוטַארעּפמעט יד זַא ,טַאמילק ןעניסעמ ַא טימ רעדנעל ןיא טפָא

 ,רעסַאװ ןופ טקנוּפ-רירפ םעד רעביא דארג עכילטע זיולב זיא טפול רעד

 ןעגנַאפ ןעצנַאלפ עטצַָארּפשעגסױרַא יד זַא ,רָאפ סע טמוק ןאד ןוא

 עדנענייש יד טהעז ןעמ ןוא רָאלק זיא לעמיה רעד ןעוו ,ןערירפ וצ ןָא
 ערעפסָאמטַא רעד ןופ ןעננוקריוו עכלעזַא ןענעוו גידנעסיוו טינ .הנבל

 ןעצנאלפ עגנוי ןופ ןעגנורירפ זַא ,גידנעקרעמעב ןוא ןעצנַאלפ ףיוא

 רעיוברעקַא יד ןעבָאה ,טכענ לירּפַא ערָאלק ןיא סנעטסיימ רָאפ ןעמוק

 ,הנבל רעד ןופ ןעלהַארטש יד וצ ןעבירשעגוצ סע
 4 4 לא

 ןעננורעדנע עסיורג רהעז ןעמוקרָאפ ןעזומ אפונ הנבל רעד ףיוא

 רערהיא לייהט רעדעי סָאװ ,ןיילַא םעד בעילוצ רוטארעּפמעט רעד ןיא

 תעל-תעמ 15 םורַא רעהכַאנ ןוא גָאט רדסכ תעל-תעמ 15 םורא טאה

 ,ןיוש סע ןעסייוו רימ יו ,רהיא טמהענ סע יװ ױזַא .טכאנ רדסכ

 סע זיא ,טסבלעז ךיז םורַא זיירק ַא ןעכַאמ וצ תעל-תעמ 9976 רהעפעגנוא

 ןעדעי ףיוא זומ טייצ עזיד ןופ טפלעה ַא זַא ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ךָאד

 טָאטשנָא ןזַא ,רָאפ ךיז טלעטש .רעטסניפ רעדָא גיטכיל ןייז טרָא

 טהערדעגנ ךיז דרע רעזנוא טלָאװ ,ןעדנוטש 94 ןיא ךיז ןעהערדוצמורא

 ןעכַאװ 2 רהעפעגנוא טָאהעג רימ ןעטלָאװ ןאד ,הנבל יד יו גנַאל יוזא

 ,טכַאנ ןעכאװ 2 ןוא גָאט דנַאנַאכָאנ

 -עג טרָא ןייא ןיא ךיז ןעמ טלָאװ ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא

 רעדנַא ןַא ןיא דנערהעוו ,תעל-תעמ 15 ןעלהַארטשדוענוז יד ןיא טלענערפ

 ןופ ןערָאװעג ןערָארפרעפ עקַאט טייצ רעבלעז רעד ןיא ןעמ טלָאװ טרָא

 "עג ערעדנא ןוא קָא ר דרָאל .הנבל רעד ףיוא סע זיא ױזַא ןוא .טלעק

 רעישרעטנוא-רוטַארעּפמעט םעד ןעניפעגסיוא טריבורּפ ןעבָאה עטרהעל

 ןוא ,הנבל רעד ןופ ןעטפלעה ערעטסניפ ןוא ענעטכיולעב יד ןעשיווצ

 "וז יד ואוו ,טרָא םעד ןיא דנערהעוו זא ,סולש םוצ ןעמוקענ ןענייז ייז

 -ַאוו עגידעכַאק יו רעסייה ךָאנ סע זיא ,טקעריד ןעלַאפ ןעלהארטשדןענ

 ףיֹוא) ןענעקטנַא טקנוּפ טרָא םעד ףיוא טלעק יד טכיירנרעד ,רעס

 "מעט ַאזַא ייב .דַארג 800 זיב 200 ןופ (טפלעה רענעטכיולעב-טינ רעד



 טלעוו-לעמיה יד 200

 םעד בעילוצ ןוא ,דרע רעד ףיוא ןעברָאטשעגבָא סעלַא טלָאװ רוטַארעּפ
 -רֶא ןעכלעוו דנעגריא ןופ ץנעטסיזקע יד זַא ,ןעמהענוצנָא טביילב ןיײלַא
 ןעדעישרעטנוא עגידלַאװג עזיד רעבָא .ךילגעמנוא ןעטרָאד זיא םזינַאג
 ךיז ןעזַאל טַאנָאמ ןעדעי הנבל רעד ףיוא רוטַארעּפמעט רעד ןיא
 .דרע רעד ףיוא ןעקרעמעב טינ רָאג
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 ןיא ןעסָארטַאמ ןעשיווצ סרעדנַאזעב ןוא רעיוברעקַא ןעשיווצ

 | ע ג ַא י הנבל רעד ןופ ןעלהַארטש יד זַא ,גנוניימ יד טיירּפשרעּפ
 ןעשיווצ ,ןעמַאנארטסַא עניניא .סנעק?לָאוו רעדנַאנ א פ

 -עטשעב ןע בָא ה ,ל?עש ר ע ה ןהאשזד רעס יו רעסיורג אזַא ייז

 רעבָא .,ןעננוטכַאבָאעב ערעייז ןופ דנורנ םעד ףיוא גנוניימ עזיד טגיט

 .טינ ןעמ טָאה ריפאד עזייוועב עגיטכיר

 ע ש י מ ע כ עסיוועג יא ןעבָאה הנבל רעד .ןופ ןעלהארטש יד זַא

 -ִא פ ךרוד ןערָאװעג ןעזיוועב רַאבטיירטשעגנוא זיא סָאד ,גנוקריוו

 .סעבָארּפ עש ייפ ַארגָא ט

 -לע יד טייז ןעגנוניימ עטיירּפשרעפ טייוו יד טגנַאלעבנָא סָאװ

 סנעגער ףיוא סולפנייא ןַא סעּפע טָאה הנבל יד זַא ,ןעטייצ עטסעט

 רעשרָאפ-רוטַאנ ןופ ןעפרָאוװרעפ ייז ןערעוו ,רעטעװ ן'פיוא ?ללכב ןוא
 זנוא טנייצ חנבל יד תעשב וליפַא סָאװ ,דנורג םעד ףיוא ךילכעזטּפיוה

 ןופ לעדנעזיוט-ניצכאדןייא זיולב זנוא יז טקיש ,טפלעה עצנַאנ רהיא

 ,ןוז רעד ןופ ץיה רעד

 -נורעדנע עסיוועג ןעמפורסיורא לָאז הנבל יד זַא ,ןייז רעבָא ןעק סע

 -ס ג נו ה י צ ו צ היא ןופ ןעגנוקריוו יד ךרוד רעטעוו ןיא ןענ
 טמוק עירָאעהט רעד טיל .ט פול הע ד ףיוא טפ ַא ר ק

 ןוא עבבע ןעמוקרָאפ ןעלָאז ערעפסָאמטא רעד ןיא ךיוא זַא ,סױרַא

 ױזַא ם י- ט פ ו? א ןיא ךילטנענייא ךָאד ךיז ןענעוועב רימ : טולפ

 ,ךילריטַאנ ,זומ הנבל רעד ןופ ןָאיצקַארטַא יד ןוא ,רעסַאװ ןיא שיפ יו

 ןוא ןעגנוביוהפיוא עסיוועג ןעפורסיורַא ןוא םי ןעזיד ףיוא ןעקריוו

 ,ןעננוגעוועב עזיד ןעטסעמסיוא רעבָא .םהיא ןיא ןעגנוזָאלרעטנורַא

 ןעמ ןעוו וליפַא ,ןעננולעג טינ ץלא ךָאנ סע זיא ,ןעלעוו-טפול עזיד

 -ָאראב עטסכילדניפּפמע ןוא עטסעטאקילעד יד וצרעד טכיורבעג טָאה

 רעד ןופ קורד םעד ןעטסעמ וצ ןעטנעמורטסניא עכלעזַא) סרעטעמ

 | .(טפול
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 "וצ ס'הנבל רעד זא ,ןעמהענוצנָא עדנירג עסיוועג ךיוא טָאה ןעמ

 -ר ע ט י צ ד ר ע היוא גנוקריוו עסיוועג א טָאה טפַארק-סגנוהיצ

 יד ןיא טולפ ןוא עבבע סױרַא טפור יז סָאװ ,םעד ךרוד | ע ס ע נ
 רעטעוועטראהרעפ רעד רעטנוא ןעסַאמ עניסילפ ןוא ענעצלַאמשוצ

 עזייוועב עטקעריד רעבָא .ןעפינעפעיט ערהיא ןיא ,דרע רעד ןופ לעטייה

 .ןענופעג טינ ךָאנ ןעמ טָאה ,ןעטנעמירעּפסקע ךרוד ; ךילמענ ,ריפַאד

 יד זַא ,םוראד זיא רעשרָאפ-רוטַאנ ןופ םולש רעניימעגלַא רעד

 "יצֹוצ רהיא ךרוד רעסיוא דרע רעד ףיוא נינעוו ץנַאנ טקריוו חנבל

 ,טולפ ןוא עבבע ןיא סיױורַא ךיז טנייצ יז יו ,טפארק-סננוח

 ןוא ז"רעטיילנעב רעסאלב רעזנוא טימ ןענענעזעג ךיוא ךיז ריִמָאל

 -בִא רעזנוא ןעטכַארטעב רעטנהענ לעטיּפַאק עטסקענ יד ןיא רימָאל

 ךיז ןענעק רימ רעכלעוו ןופ ,דרע רעטומ רעזנוא ,אפונ עירָאטַאװרעס

 .טפארק-סגנולעטשראפ רעזנוא טימ רונ ןעסיירבָא



 ורע יד

 | .89 לץטיּפאק

 .עימָאנַארטסַא עשיכירג יד ןוא לעגוק דרע רעד

 עשילמיה ,ןעגָאז וצ ָאז ,ערעזנוא טימ עדנע וצ טצעי ןענייז רימ
 יד טימ ,ןרעטש עסקיפ יד טימ טנעקעב ךיז ןעבָאה ריס .ןעזייר

 טימ ןוא ןוז רעד טימ ךיוא יו ,ןרעטש עדנערעדנַאװ יד טימ ,ןעטעמַאק

 ןעטכַאבָאעב ןענעק רימ עכלעוו ,סרעּפרעק עשילמיה ץְלַא -- הנבל רעד

 .ןעניוא עטעקַאנ טימ ךיוא

 ? עירָאטַאוװרעפבָא רעזנוא טימ ,דרע רעזנוא טימ רעבָא זיא סָאװ

 - ַא פ רהיא ןענעוו ,ןיילא רהיא ןענעוו ןהענרעד רימ ןענעק סָאװ

 -לעמיה רעד טימ תוכייש רהיא ןעגעוו ,םיור-טלעוו םעד ןיא ע י צ י ז

 | ? טלעוו

 רהיא ןופ ? יי ה ט םעניילק ץנַאג ַא זיולב ץלַא ךָאד ןעהעז רימ

 ,דרע רעד רעביא ןעזיירמורא טינ ןעלָאז רימ לעיפ יו .ךעלפרעבָא

 5 ע ט י מ םעד ןיא יו ױזַא טנעמַאמ ןעדעי ןיא ךָאד ךיז רימ ןעניפענ

 טָא ,לענוק ןעבלַאה ַאןופ ,ערעפס רעבלַאה ַאןופ טקנוּפ

 זיא סָאד .ןעניוא ערעזנוא טימ בלעוועג ןעשילמיה םעד ןעהעז רימ יו

 "אה :ןעכַארּפשענסױא שילגנע) ט נ ָא ז י ר ַא ה טפור ןעמ סָאװ

 םעד ףיוא ןעטנוא .(שירפמה ןפוא :שיאערבעה ףיוא ;ןָאזייר

 :ןעזײרּפש רימ ןעוו ,ןעטפַאשדנאל ענעדעישרעפ ךיז ןעהיצ ןעדָאב

 טבעווש ןעכיוא ןוא ,,וו .ז .א ,ןעכייט ,ןעלָאהט ,נרעב ,רעדלעוו ,רעדלעפ

 .בלעוועג רעשילמיה רעד ץְלַא

 -רעביא יו ,ןייז טינ ןעלָאז ןעטפַאשדנַאל יד רעבָא ןעדעישרעפ יו

 ךיִז טכַאד ,ןעלָאהט ןוא גרעכ טימ ןייז טינ לָאז ןעדָאב רעד ןעטינשעג
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 טינ סלאפנערעי זנוא טיג סָאד .ך ַא ? ט ןיא דרע יד ןַא ,ץְלַא זנוא

 רהיא ןעגעוו רעגינעוו ךָאנ ןוא סיורג ע'תמא רהיא ןענעוו ףירנעב א

 -כַאבָאעב עסיוועג ךרוד ,ט קע ריד ניא רונ .ם ר ַא פ ע'תמא

 עשילמיה טימ ןעגנודניברעפ ןוא ןעננוניישרע עסיוועג ךרוד ,ןעננוט

 ,גי ר כב ע ? יי ק ןיא דרע יד זַא ,ןהעגרעד רימ ןענעק ,סרעּפרעק

 .ךַאלפ טינ רעבָא

 -ו ד ןעניפענסיוא רענייא רעדעי סע ןעק ןעטייצ ערעזנוא ןיא

 רעבָא .דרע רעד ם ו ר ַא עזייר ַא ןעכַאמ לָאז רע ןעו ,ט ק ע ר

 רעשימיור-שיכירג רעד ןיא וליפַא ,ןעטייצ עטלַא-ורג יד ןיא ,לָאמַא

 ,ןעשנעמיּפָאק עסיורג רונ ןעמוק טנעקעג סולש ַאזַא וצ ןעבָאה ,טלעוו

 "נעריּפשכָאנ .רעהעזךרעטש ענערהאפרע ןעוועג ךיוא ןענייז עכלעוו

 -עג ןרעטש עסקיפ יד ןוא ןעטענַאלּפ יד ,הנבל יד ,ןוז יד יוװ ,זיולב גיד

 :רעטרע ענעדעישרעפ ןיא תעל-תעמ ןעדעי רעטנוא ןעהענ ןוא ףיוא ןעה

 -ָאמ ןעבלעז םעד ןיא טכַאנ רעדָא גָאט סע טרעוו ל?ַארעביא טינ יו

 ןיא אקירעמַא ןיא תעשב ןא ,עלַא טנייה ךָאד ןעסייוו רימ) טנעמ

 עניטייצרעפ יד ןעבָאה (טכַאנ רָאנ טלעוו רעטלַא רעד ןיא זיא ,ןָאט

 ןיא ךילנעמ רונ זיא סָאד זַא ,ןהעזנייא ךילסילש טזומענ רעהעז-ןרעטש

 ,רעּפרעק רענידכעלייק ַא זיא אפונ רע יד ןעוו ,לַאפ םעד

 "טסעגַאמלַא , םע סואעמעלָאטּפ ןיא ןיוש רימ ןעניפעג ,סלַאפנעדעי
 -עב עכילנהעוועג יד .לעגוק-דרע ןַא ןענעוו ערחעל יד טלעטשעגטסעפ

 רילטנעגייא ןענייז ,גידכעלייק זיא דרע יד זא ,סעיפארגאעגנ ןיא עזייוו

 ןעראוועג ןעבענענרעביא ןענייז עכלעוו ,עזייוועב יד ןופ ןעננולַאהרעדיװ

 רעשימיור-שיכירג רעד ןופ קרעוו ןעשימָאנָארטסַא ןעטסערנ ןעזיד ןיא

 סָאד זַא ,ןעזיוועגנַא טרעוו ?טסענַאמלא, ןיא ,לעיּפשיײב םוצ .טלעוו

 -ןענוז םייב גרעב ןופ ןעציּפש יד ןעטכיולעב טשרעוצ ןעהעז רימ סָאװ

 ערעייז רעהכַאנ ןוא ןעפיש ןופ ןעטסַאמ יד טשרעוצ רעדָא ,גנאגפיוא

 ,לענוק ַא יו זיא דרע יד סָאװ ,ןופרעד רונ טמוק ,ןעקעד

 -ַאטּפ יד טינ רָאנ ךילטנענייא ךיז טעדיישרעטנוא טרּפ ןעזיד ןיא

 "ָאה רימ רעכלעוו טימ ,רעשינַאקינרעּפָאק רעד ןופ םעטסיס עשיאעמעל

 עדנערעדנַאו , יד רעביא 13 לעטיּפַאק םעד ןיא טנעקעב ןיוש ךיז ןעב
 עדייב ,(20 ןוא 19 ןעגנונכייצ יד רעדיוו ןעטרָאד טכארטעב) "ןרעטש

 דעישרעטנוא-טּפיוה רעייז רונ ,נידכעלייק זיא דרע יד זַא ,ןָא ןעמחענ

 -נע צ םעד ןיא ד ר ע יד טלעטשעגנקעװַא טָאה עטשרע יד סָאװ ,זיא
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 ירטנעצַאעג , ךיוא יז טסייה םורָאד) טלעוװו רעצנַאנ רעד ןופ ר ע ט
 טָאה ,עכילטפאשנעסיוו עניטנייה רעזנוא ,עטייווצ יד ןוא ,("עש

 ךיז ןעהערד עכלעוו ,ןעטענַאלּפ יד ןעשיווצ דרע יד טלעטשעגקעװַא
 עזיד טסייה םורַאד רע טנעצ רעייז ס?לַא ןוז רעד םורָא
 | .("עשירטנעצַאילעה , ךיוא םעטסיס

 יד ןענעוו תועט ןעלַאטנעמַאדנופ רעייז טייז ַא ןָא גידנעזַאל רונ

 "טסעד ןופ ןעמַאנַארטסא עשיכירג יד ןעבָאה ,דרע רעד ןופ עיציזַאּפ

 "עב ןעזוומ טעוװ ןעמ עכלעוו ,ןעטַאטלוזער עכלעזַא טכיירגרעד ןענעוו

 "ןרטסניא עכַאפנייא ערעייז טייוו יוװ .ןעטייצ עֶלַא ןיא ןערעדנואוו

 -נוננעוועב יד ןעמיטשעב וצ טייקכילנעמ יד ןעבענעגנ ןעבָאה ןעטנעמ

 יד ןעט סע מטוצ סיו א ךיוא יוװ ,סרעּפרעק עשילמיה יד ןופ ןעג

 ןעבָאה ,טיירב רעד ןיא ןוא גנע?ל רעדןיא דרע

 טרעטעלב ןעמ ןעו .טנעכערענסיוא ךיוא ןוא ןענופעגסיוא סע ייז

 ,לעּפתנ סרעדנַאזעב ןעמ טרעוו ,עימָאנַארטסַא רעד ןופ עטכישעג יד

 עכלעזא .דנַאלנעכירג-טלַא ןופ סיורא ןענייז סע םינואג עסיורג רַאט סָאװ

 -ַאס ופ ם ַאר ָאג ַא ה טי 9 יוװ ,רעקיטַאמעטַאמ ןוא ןעמַאנַארטסַא

 -טייצ רעכילטסירק רעד רַאפ טרעדנוחרהָאי ןעט6 ןיא טבעלעג) סָאמ
 ךַאפ 899 ןיב 408 ןופ טבעלעג) סודינק ןופ ס וק ַא ד וי ,(גנונכער

 ןעטירד ןיא טבעלענ) סָאמַאס ןופ סוכ רַא ט סי ר ַא ,(םוטסירק

 טבעלעג) ס ע נ ע ט ס ַא ה ט ַא ר ע ,(םוטסירק ראפ טרעדנוהרהָאי
 סוכרַאּפיה ,סוינָאל ַאּפ ַא ,(םוטסירק רַאפ 196 זיב 276 ןופ
 ןופ עטסערנ יד טימ ןערעוו ןעכילנרעפ ןענעק סואעמעלָאטּפןוא

 -|ל ַאג ,רע 5 ּפ עק ,סוקינ ר ע ּפ ַא ק יװ ,ןעטייצ ערעזנוא
 וו. .א ,סַאלּמא?ל ,שונארנַאל ,ןַאטוינ ,אע?

 ,ןעמַאנַארטסַא עשיכירג יד ןענעלפ ןעננוטכַאבָאעב ערעייז עלַא

 ןעכַאמ ,ןערָאװעג ןעדנופרע ןענייז ןעּפָאקסעלעט זיב ,ערעדנַא עלַא יו

 ךילכעזטּפיוה ,ןעטנעמורטסניא עכַאפנייא ץנאנ ןֹופ עפליה רעד טימ

 ֵנֵא :טעטיידעב סָאװ ,טראוו ןעשיכירג א ןופ) ן א ס ַא ננ א טימ
 יד ןופ) ע י ב א ? ַא ר ט ס א ןא ןוא רענייז-ןענוז רעדָא (רענייצ

 .(ןעמהענ -- ַאנַאבמַאל ,ןרעטש --ַארטסַא ; רעטרעוו עשיכירנ
 -בִא ,רענייזךענוז ַא ןעהעזענ ךילניישרהַאו טָאה רענייא רעדעי

 טנעוו יד ףיוא וליפַא טייהנעטלעז ערעסערג ַא ץְלַא ןערעוו ייז ?הָאװ

 ,טעטיזאירוק ַא רונ רענייז ַאזַא ןיא םנייה ,ןעכריק עשיליוטאק ןופ
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 ידנאוו ןוא ןערהוא-ןעשאט ןעוו ,קירוצ גנַאל טינ ראנ ןליפא ,רעבָא לָאמַא

 -ונעב לארעביא ךיז ןעמ טנעלפ ,רעייהט רהעז ןעוועג ןענייז סרענייז

 ,טרעגייז-ןענוז טימ ןעצ

 ןענעיד טנעקעג ןעבָאה סרענייז עכלעזַא זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 טייצ יד ןעסיוו ךיוא ןענעק וצ םוא .טניישעג טָאה ןוז יד תעשב רוג

 ןעמ טָאה ,טנעקלָאוװרעפ זיא לעמיה רעד ןעוו ,געט יד ןיא ןוא טכאנ ייב

 -רעסַאװ ךיוא ןוא סרענײזידמַאז ןעדנופרע ןעטייצ עטלַא ץנאנ ןיא ךָאנ

 ןעטסָאמעג ןעגעלפ ןעדנוקעס וליפַא ןוא ןעטונימ ,ןעדנוטש .םרענייז

 -עב טימ ןערהער ןיא רעסַאװ רעדָא דמאז ענענורעגסיוא יד ךרוד ןערעוו

 .ןעננונפע עטמיטש

 ןעגוז רעלַאקיטרעוװ ַא---.100 גנונבווצ -ןענוז רעלַאטנָאזירָאה ַא---,90 גנונכווצ
 .רעגייז .רענייז

 'עב רע לָאז ,רענייז-ןענוז ַא ןעהעזעגנ טינ רעזעל א טָאה רעמַאט
  ןיא (09 גנונכייצ) רענייא .ןעננונכייצ עדנענילייב יד ןעטכַארט

 א ןיא (100 גנונכייצ) רערעדנא רעד ,רעגייזדענוז רעלַאטנַאזירָאה

 רעכלעוו ףיוא ,טנַאו א ףיוא טנעכייצרעפ דילנהעווענ ,רעלאקיטרעוו

 רעד טימ .ןוז רעד ןופ ןעלהארטש יד נאט ןעצנַאג םעד ןעלאפ סע
 -ייצנָא רעדָא ןָאמָאנג רעד סָאװ ,ןע טָאש םעד ןופ גגעל
 זיא ןוז יד דיוה יװ ,ןעמיטשעב ןעמ ןעק ,ךיז ןופ טפרַאװ רעג

 ,טייצ יד ןעטסעמ ךיוא ךילנלָאמ ןוא לעמיה ן'פיוא



 ד )}ע יד 200

 ,ןערהַאי ןוא ןערהַָאי ןעמונעג טָאה סע זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 -ענ טָאה ןעמ .רענייז ַאזַא ןעפַאש וצ ױזַא יו ,ןעננאנרעד זיא ןעמ זיב

 יד ראפ סעיניל יד ןענעכייצרעפ םייב סעבָארּפ ךס א ןעכַאמ טזומ

 ,100 ןוא 99 ןעננונכייצ יד ףיוא ,לשמל ,סע ןעהעז רימ יוװ ,ןעדנוטש

 ןעניטכיר ַא ןעלעטשוצנעמַאזוצ טסנוק ןוא גנורהַאפרע ךיז טרעדָאפ סע

 | ,רענייז-ןענוז

 -רַאמ וצ רונ טינ טנעידעג סרעגייז עכלעזַא ןעבָאה סלַאפנערעי

 יד ןעמיטשעב וצ ךיוא ןרעדנַאז ,גָאט-ךענוז ַא ןופ טייצ יד ןעריק

 סָאו ,רהַאי ןופ נעט עטסננע? ןוא עטסעצריק

 -בִא : טעטיידעב) "םיטסלַאס , טרָאוװ ןעשיניײטַאל םעד טימ טפור ןעמ

 תדמעה לונע :סע טסייה שיאערבעה ףיוא .(ןוז רעד ןופ גנולעטש

 | .שמשה

 יז געט יד זַא ,ןעסיוו וצ םָאנַארטסַא ןַא ןייז טינ ףראד ןעמ

 ן'םיוא עיציזַאּפ עטסכעה רהיא טכיירגרעד ןוז יד ןעוו ,עטסגנעל יד ןענ

 ןוז יד ןעוו ,עטסעצריק יד ןענייז געט יד זַא ,טרהעקרעפ ןוא ,לעמיה

 ךיוא ףראד ןעמ .לעמיה ן'םיוא עיציזַאּפ עטסנירדעינ רהיא טכיירנרעד

 ַא ןופ ,ךַאז ַא ןופ ןעטָאש רעד זַא ,ןעסיוו וצ םָאנַארטסַא ןַא ןייז טינ

 ןץ'פיוא ךיז טביוה ןוז יד רהעמ סָאװ ,רעצריק ץלַא טרעוו ,לשמ5 גנאטש

 -ָאה םוצ רעטנורַא ךיז טזָאל יז רחעמ סָאװ ,רעננעל ץלַא ןוא ,לעמיה

 .רעגייזדןענוז ַא ןופ טסנוק עצנַאנ יד טעדנירגעב זיא ףיורעד .טנַאזיר

 עטסעצריק יד ןוא רעמוז ןעטימ ןיא ןענייז געט עטסגנעל יד זַא ,ןונ

 עטסעדליוו יד ןליפַא טוג ץנַאג ןעסייוו סָאד -- רעטניוו ןעטימ ןיא

 -לוק יד ןעשיווצ עטשרע יד ןעוועג רעבָא ןענייז ןעכירג יד .ןעשנעמ

 לאס יד ט מ י טש ע ב ןע נע בע רוצ סיו א רעקלעפ-רעט

 ָאנָאגירט יד .לעמיה ן'פיוא ןוז רעד ןופ טייקכיוה יד ךרוד סעסיטס

 ןוא ןעדנופרע ןעבָאה רעקיטַאמעטַאמ עסיורג ערעייז עכלעוו ,עירטעמ

 עזיד ןעמיטשעב וצ טייקכילנעמ יד ןעבענענ ייז טָאה ,טלעקיווטנע

 םעד ןופ ג נ ע ? יד ןעשיוצ ך י י 5 ג ר ע פ א ךרוד טייקכיוה

 םעד ףיוא רעזייוו רעדָא רענייצנָא םעד ןופ ך י ו ה יד ןוא ןעטָאש

 | ,רענייז-ןענוז

 ,שירטעמַָאנַאנירט ןענעכערוצסיוא ןעננולעג ייז זיא סע ןעוו ןוא

 -ל עק ניו רעד ןופ דנורג םעד ףיוא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ רעדָא
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 ןעטסננעל םעד ,א עגנַאלייב רעד ןיא טרעלקרע זיא סָאד יו ,ס א מ

 ןוז רעד ןופ סעציזָאּפ יד ךרוד רהָאי ַא ןופ גָאט ןעטסעצריק םעד ןוא

 : שיאערבעה) סיטלָאס-רעמוז םעד : ךילמענ ,בלעוועג ןעשילמיה ן'פיוא

 : שיאערבעה) סיטסלָאס-רעטניוו םעד ןוא (יצייקה שמשה תדמעה לונע

 ןושל ןעשרעבייוו ןעשידיא םעד ףיוא :יּפרחה שמשה תדמעה לונע

 -וצסיוא ןעוועג טכייל ןיוש ןיא ,("גָאטיירפ ץרוק , טושּפ סע טסייה
 ,חול ןעכילנהעוועג א ראפ גיטיונ זיא סָאד יוװ ,יונענ ױזַא ןענעכער

 ייוו צ יד ןעמוקסיוא ןעפראד סע ןעוו ךיוא יו ,רהָאי ַא ןופ גנעל יד |

 נעט עזיד .ךייל ג ןענייז טכַאנ ןוא גָאט ןעוו ,רהָאי ןיא } תעל-תעמ

 סע סָאװ ,סק ַאניוו ק ע טרָאװ ןעשיניײטַאל ן טימ ןעפורעג ןערעוו
 הושמ וק :ייז ןעמ טפור שיאערבעה ףיױא .טכענ עכיילנ :טניימ

 נָא ט ביי ? ג :שטייר ףיוא יו ,ןעפור ָאד ייז ןעלעוו ריס .םויה

 ,(עיװטסנעדָאנװַאר :שיסור ףיוא)

 םעד זיב סיטסלַאס-רעטניוו םעד ןעשיווצ זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 ץלַא געט יד ןוא רעצריק ץלַא ןערעוו טכענ יד ןעוו ,סיטסלָאס-רעמוז

 סע ןעוו ,תעלכתעמ ר ע ט ס ? ע טי מס  ַאזַא ןייז ךָאד זומ ,רעגנעל

 רעגיזָאד רעד טָא .טכאנ ןעדנוטש 19 ןוא גָאט ןעדנוטש 19 טקנוּפ זיא

 ,"סקָאניוװקע לַאנרעװ , ןעפורעג עימָאנַארטסַא רעד ןיא טרעוו תעל-תעמ

 .גָאטכיילג םסגנילהירפ רעד :; טניימ סע סָאװ

 טקנוּפ ןעטסכעה רהיא טכיירנרעד ןוז יד יוװ םעדכַאנ ,רעטייוו

 ןעזָאלוצרעטנורַא ןָא ךָאד יז טגנאפ ,רעמוז ןעטימ ןיא לעמיה ן'פיוא
 יז זיב ,רעננעל ץלַא טכענ יד ןוא רעצריק ץלַא ןערעוו געט יד ןוא ,ךיז

 .רעטניוו ןעטימ ןיא לעמיה ן'פיוא טקנוּפ ןעטסנירדעינ רהיא וצ טמוק

 ,ָאזלַא ,ךָאד זומ סיטלָאס-רעטניוװ םעד ןוא סיטלָאס-רעמוז םעד ןעשיווצ

 טקנוּפ זיא סע ןעוו ,תעלתעמ ר ע ט ס ? ע טי סט אזַא ןייז רעדיוו

 לַאנמוטָא, רעד ןיא סָאד .טכַאנ ןעדנוטש 19 ןוא גָאט ןעדנוטש 2

 .גָאטכיילג-טסברעה רעד ,"סקָאניוװקע

 -ערענסיוא ןעמָאנָארטסַא עשיכירנ יד ןעבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא טָא

 ןענַאז וצ אז יד ,ןָאמָאנג םעד ןופ ס נ ע ט ַא ש יד גידנעטסעמ ,טנעכ

 -ביילג ייווצ ןוא סעסיטסלָאס ייווצ יד ,רהָאי ןופ ןעטקנוּפ-עדנעװ רעיפ

 -סערהָאי רעיפ יד ןופ ןעגנַאפנָא יד ,רעטרעוו ערעדנא טימ רעדָא ,געט
 תפוקת ,ירשת תפוקת :;סע ןענייז חול ןעשידיא םעד טיול .ןעטייצ

 .זומת תפוקת ןוא ןיסנ ת פוקת ,תבט
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 -ָאה ןעמַאנַארטסַא עבלעז יד ױזַא יו ,ןעהעז רעטעּפש ןעלעוו רימ

 עבלעז יד טימ ןעננונכערסיוא עניטכיווטסכעה ערעדנַא טכַאמענ ןעב

 -בא ךיז רימ ןעלעוו טצעי ןוא ,ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ עכאפנייא

 ןעדנוברעפ ןענייז עכלעוו ,ןעננוניישרע יד ףיוא רעטנעהענ ןעלעטש

 ,ררע רעד ןופ גנוגעוועב רעכילנעט רעד טימ

 .40 לעטיּפַאק

 .דרע רעד ןופ גנונעוועב עכילנעט יד

 רעד םורא עזייר עניבייא רהיא ףױא ךרוד טכַאמ דרע יד
 -נונעוועב עניטראנעדעישרעפ נג י 7 ד נ ה ע צ ַא סנעטסנינעוו ןוז

 רעד טימ ןעריּפשרעד טנעקעג סע ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא טייוו יװ ,ןעג

 .ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ עכילטקניּפ-ךילרעדנואוו ערעייז ןופ עפליה

 ןעפראוו עכלעוו ,ייווצ יד ןענייז ןעננוגעוועב עזיד ןופ עטסגיטכיוו יד

 ןיוש זנוא זיא סע עכלעוו ןענעוו ןוא ןעגיוא יד ןיא םענייא ןעדעי דיז

 -רעפ רעזעל רעד ,ךעלטיּפַאק ערעהירפ ןיא ןעדייר וצ ןעמוקעגסיוא

 ןא ע כ י ג ע ט יד ַאד ןעניימ רימ זַא ,ןייֵלַא סיוועג טהעטש

 .דרע רעד ןופ ןעגנוגעװעב עכיל רהעי
 גָאט ןעפור רימ עכעלוו ,ןעגנוניישרע יד זַא ,טנייה ןעסייוו רימ

 םורא גנונעוועב ַא טכַאמ ררע יד סָאװ ,ןופרעד ןעמוק ,טכַאנ ןוא

 םורַא ךיז טהערד, יז סָאװ ,טייצ עטמיטשעב ַאןיא ןייל א ךיז

 ,ךיז טעװ טייצ עניזָאד יד .ךילנהעוועג סע טגָאז ןעמ יו ,"סקַא רחיא
 -העננָא ןעאלז רימ ןעוו ,ןערעדנע טינ עגר ַא ,ךילדנעטשרעפטסבלעז
 זא ,ןעטייצ סע'סוקינרעּפָאק זיב ןעוועג ןעמונעגננָא זיא סָאד יו ,ןעמ

 טכוד סָאד יו ױזַא טָא ,דרע רעד םורַא עקַאט סע ךיז טהערד ןוז יד

 ךיז ןעלָאז רימ טענַאלּפ רעזנוא ןופ טקנוּפ ןעכלעוו ףיוא זנוא ךיז

 ןוא גָאט ןייק ,טכַאנ ןייק ָאטינ זיא םיור-טלעוו םעד ןיא .ןעניפענ טינ

 .עצעזעג-רוטַאנ עטמיטשעב טיול ןעגנונעוועב עניבייא רונ ,רהָאי ןייק

 {ע 9 ע ק נו ד ַא םורַא טהערדענ ךיז טלָאװ לענוק-דרע רעזנוא ןעוו

 ,טכַאנ עניבייא ןעוועג םהיא ףיוא טלָאװ ,רעפרעק
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 ױענוז ,גנַאנפיואדןענוז ןופ ץלַא רימ ןעדייר טייהנהָאוװעג סיוא

 ן'פיוא ןוז רעד ןופ ן} ע ג נו ג ע וװ ע ב ןופ ?לכב ןוא גנַאגרעטנוא

 ע ר ַא ב ניי ש זיולב ןענייז סָאד זַא ,ןעסייוו רימ ?הָאוובָא ,לעמיה
 ײ ט ק ַא ר פ יד רַאפ .ןָאט ָאד ךיוא ךימ ןעלעוו יוזא .ןעגנוגעוועב
 -רעטנוא ןייק ךָאד סע טכַאמ ןעגנוגעוועב עזיד ןופ ןעטַאטלוער עש

 ,ךעלטיּפַאק ענירַאפ ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יוװ ,טינ רעיש
 "וז רערָא גנַאנפיואדןענוז ןייא ןופ טמהענ סע סָאװ ,טייצ יד ,ןונ

 עדנעזיוט רהָאי טימ ןיוש ןעמ טָאה ,ןערעדנַא ןַא זיב גנַאנרעטנואדןענ

 עויד .םויה דע סע טביילב ױזַא ןוא ,םיקלח 24 ןיא טלייהטוצ קירוצ
 עויר טנייה ןעמ טסעמ ךילנהעועג .ת ע ל-ת ע מ .ַא זיא טייצ
 םעד ןופ ,טרערענ שימָאנָארטסַא רעדָא ,גָאטימ וצ גָאטימ ןופ טייצ

 סָאד) ןַא יי ד י ר ע מ םעד ףיוא ךיז טניפעג ןוז יד ןעוו ,טנעמַאמ
 (םירהצה וק :שיאערבעה ;עיניל-יסנָאטיס :טניימ

 ןיא רָאפ ךיז טלעטש ןעמ עכלעוו ,עינילדזיירק ַא זיא ןאידירעמ ַא

 -עג ןעשילמיה םעד ןעטינשענרעביא טלָאװ יז יו ױזַא ןעקנאדעג יד

 ךרוד ךיז נידנעהיצ ,טפלעה ףיוא ערעפס עשילמיה יד רעדָא בלעוו

 םעד רעביא לָאּפ-דרַאנ ןופ ףילמענ ,ןעטקנוּפ עטמיטשעב יי ר ד

 .לָאּפ-דיז םוצ זיב (ּפָאק רעזנוא רעביא ךיילג טקנוּפ רעד) ט י נ ע ז

 ןעגיזָאד םעד רעביא טציירק רעּפרעק רעשילמיה רעכלעוו דנעגריא ןעוו

 ףימֲאֿל ."ןאידירעמ ן'פיוא ךיז טניפעג, רע זַא ,ןעמ טנַאז ,לעקריצ
 .קורדסיוא ןעזיד ןעקענדענ

 .ןַאידירעמ ןעטמיטשעב ןייז ךיז טָאה דרע רעד ףיוא טרָא רעדעי

 סע .ןהעטשרעפ וצ סָאד םָאנָארטסַא ןייק ןייז טינ רָאנ ףראד ןעמ

 ,ךיילנ טינ ןיא טייצ:סנאטימ יו יוזַא :ךאפנייא ץנַאנ ךָאד זיא

 ןופ ןעמ סייוו סָאד יוװ ,ָאנַאקיש ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא ,ןענָאז רימָאל

 ערייב ןיא עיניל-סנַאטימ עבלעז יד ןייז טינ םורַאד ןיוש ןעק ,גנורהַאפרע

 רהוא 2 רָאנ ןיא ,זירַאּפ ןיא נָאטיס זיא סע ,לשמל ,ןעוו .רעטרע

 -ךָאמ טונימ 89 רהוא 6 ןוא ַאקסיצנַארפדןַאס ןיא גָאט רַאפ טונימ 41

 -  .,קראי וינ ןיא סנעג

 -ַאּפ ןיא ןַאידירעמ ן'פיוא ךיז טניפעג עכלעוו ןוז יד ,ָאזְלַא ,םוא

 ןיא רענייז ַא ןעבעיז וצ טונימ 6 טשרע זיא קרָאי וינ ןיא תעשב זיר

 ףרַאד ,קרָאי וינ ןיא ןַאידירעמ םעד ןעזײרּפשרעבירַא לָאז ,הירפ רעד
 ןעדנוטש 8 ןופ ףיולרעפ ןיא ?לעמיה ן רעביא עזייר ַא ןעכַאמ ךָאנ יז
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 ןיא ןיוש זיא ,טייצ-סנַאטימ ןיא קרָאי וינ ןיא ןעוו ןוא .טונימ ס ןוא

 ךיילנרעפ ןיא .ט כ א נ ר ַא פ רענייז א ףניפ ךָאנ טונימ 9 זירַאּפ

 ןעדנוטש 2 ףיוא קרָאי וינ ךי ט ג י ט ע ּפ ש ר ע פ זירַאּפ טימ

 | | | .טונימ ס ןוא

 ךָאנ קרָאי וינ ןופ ןעהילפרעבירַא טנעקעג טלָאװ רהיא ןעוו
 קילב ַא גידנעפרַאװ ,ןענופעגנסיוא סע רהיא טלָאװ ,עגר ַא ןיא זירַאּפ

 רעד ךָאנ רענייז ַא ףיוא ןוא טייצ רעקרָאי וינ רעד ךָאנ רענייז ַא ףיוא

 -סיוא סע רהיא טנעק ,ןעהילפ וצ ױזַא טָאטשנָא רונ .טייצ רעזירַאּפ

 -נ ע ? ע ט ן'כרוד קרָאי וינ ןיא ןעגערפנָא טלאז רהיא ןעוו ןעניפעג

 | .זיראּפ ןיא רענייז רעד זיא סע לעיפ יו ,ף ַא ר

 יר ןעניפעגסיוא ױזַא ןעמ ןעק ףַארגעלעט ןופ עפליה רעד טימ

 םורַא ןעטקנוּפ עכלעוו דנעגריא ןעשיווצ טייצ ןיא ןעדעישרעטנוא

 -סיוא סע ןענעק ןעמָאנַארטסַא רעבָא ;?לענוקידרע ןעצנַאנ םעד
 ערעייז ןיא גידנעציז עדנוקעס ַא ןופ לייהט ַא ףיוא וליפַא ןענעכער
 -ייצרעפ ןרעוו ןעננונכער עכלעזַא ןופ ןעטַאטלוזער 'יד .ןעטעניבַאק

 -ביוו רעיייהעגנוא ןַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעלעבַאט ערעדנוזעב ףיוא טנעכ

 .יירערהאפ-םי ןיא לעיצעּפס ,ןעבעל ןעשיטקַארּפ ןיא גנוטיידעב עניט

 ףַארנעלעט ַא ןופ טייקלענש רעד טימ ןענָארט ךיז לָאז ןעמ ןעוו

 ,טרהעקרעפ רעדָא ,לָאּפ-דיז םוצ לָאּפ-דרַאנ ןופ ןַאידירעמ ןייא רעטנוא

 ם ע ד ןיא טייצ-סגאטימ ןעבָאה ץֵלַא טרָא ןעדעי ףיוא ןעמ טעוו

 רימֲאל ,רהוא 12 ןיא סע תעשב טָא .טננ עמ א מס ןע ב? עז

 סע ,טרָא ןעדעי ןיא ןייז ךיוא יוזא סע טעו ,קרָאי וינ ןיא ,ןענָאז

 ,קרָאי וינ ןופ דיז םוצ רעדָא דרַאנ םוצ טייוו יו סיוא טינ טכַאמ

 םױוא ץינ ילד-ז יי ר ק ר ע ב ? ע ז רעד רעטנוא ץלַא יבַא

 םעד ןיא :ךילדנעטשרעפטסבלעז זיא סָאד .ןַאידירעמ רעדָא לעמיה

 ןייז ךָאד סע ןומ ,ןַאידירעמ ַא רעביא טציירק ןוז יד ןעוו ,טנעמָאמ

 רעטנוא עדַאג רע ט רע עלַא רַאֿפ ניטייצ כיילג

 | | .םהיא

 ןעטמיטשעב ַא ןיא ןַאידירעמ םעד ןופ סקניל רעדָא סטכער רעבָא

 ט ק נו ּפ ןעסיוועג א ןופ ברעמ וצ רעדָא חרזמ וצ ןעגָאז רימָאל ,טרָא
 טעוװ ,ןַאטגנישַאוו ןיא עירָאטַאװרעסבָא רעד ןופ רעדָא קרָאי וינ ןיא

 רעבלעז רעד יא ,גיט יי צ כי *5 ג גַאטימ ןעמוקסיוא טינ ןיוש

 ועד וצ עי צ ר ַא ּפ א ר פי ןיא ,רעטעּפש רעדָא רעהירפ רונ ,עגר
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 ןעביוא זיא סָאד יװ טָא ,ט קנופ אזַאןופ גנורע טייוורע

 ןיא דעישרעטנוא םעד ןענעוו לעיּפשייב םעד ךרוד ןערָאװעג טרעלקרע

 .קרָאי וינ ןוא זירַאּפ ןעשיווצ טייצ

 ןיא ?ייוו ,"טקנוּפ, טרָאװ םעד ןעכירטשעגרעטנוא ןעבָאה רימ

 גנַאלןעליימ ךיז ןעהיצ סָאװ ,קרָאי וינ יו ,טדעטש עסיורג עכלעזַא

 רעד ןיא גַאטימ טינ סע ןיא ,ברעמ וצ חרזמ ןופ ננוטכיר רעד ןיא

 לַארעביא טינ ,טדערענ סרעדנַא רעדָא ,?ייהט ןעדעי ןיא טייצ רעבלעז

 "עב עימָאנַארטסַא רערעלוּפָאּפ ןייז ןיא .ןאידירעמ רעבלעז רעד זיא

 טרעדנַאװ ןוז יד זיב ןעדנוקעס 27 טמהענ סע זַא ,ןָאירַאמַאלפ טקרעמ

 -רעטנוא רעניזָאד רעד זיא רעסערג ךָאנ ,טייצ-סגַאטימ !ירַאּפ רעבירַא

 -נָאל ןופ ןעקע עניד'ברעמ ןוא עניד'חרזמ יד ןעשיווצ טייצ ןיא דעיש

 א ןעמהענרעפ עכלעוו ,טדעטש ערעדנַא ןופ ןוא קרָאי וינ ןופ ,ןָאד

 ,זירַאּפ ראפ חטש ןערעסערג
 ט לֹ* 4

 ףיֹוא דרע רעד ןופ טקנוּפ ןעבלעז םעד ןוא ןייא ןיא ןליפַא רעבָא

 24 טקנוּפ גידנעטש טינ תעל-תעמ ַא זיא ,ןַאידירעמ ןעבלעז םעד

 יד .ןעגנוטכאבאעב עיונעג ךרוד סיוא ןעמ טניפענ סָאד .ןעדנוטש

 -עמ ןעבלעז ן פיוא טנעמַאמ ןעבלעז םעד ןיא נָאט עֶלַא טינ טמוס ןוז

 ,רעטעּפש לעסיבַא לָאמ סרעדנַא ןַא ,רעהירפ לעסיבַא לָאמַא רונ ,ןַאידיר

 ,עדנוקעס ַא ןופ ןעלייהט ןוא ןעדנוקעס ןיא זיולב זיא דעישרעטנוא רעד

 ,גיטכיוו רהעז סָאד זיא ןעגנונכער עשימַאנַארטסַא רַאפ רעבָא

 ןרעטש ןעסקיפ ןעכלעוו דנעגריא טעטכאבַאעב ןעמ ןעוו טָא

 ,טרָא ןעכלעוו דנעגריא ןיא ןאידירעמ םעד רעביא טציירק רע תעשב

 -ט ק ניפ רע טול ַא ס ב ַא ןַא טימ טריסַאּפ טָאד זַא ,ןעמ טניפעג

 ןעבלעז ן'םיוא ןרעטש ַא טמוק סױאדנַאט ןייא-גָאט .ט יי ק כ י ?
 ,ןעדנוקעס 86,104 עדעי :ךילמענ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןַאידירעמ

 -יוד לָאמ ןייק .ןעדנוקעס 4 ןוא טונימ 86 ןעדנוטש 28 זיא סאד סָאװ

 ןעכלעוו ףיוא רענינעוו רעדָא רהעמ עדנוקעס ַא טימ טינ סע טרע

 ןעטרילוגער-טוג ַא טימ ןעלעטש טינ ךיז ןעלָאז רימ דרע רעד ןופ טקנוּפ

 יד ןופ רעכלעוו דנעגריא ןעוו ,ןעריּפשכָאנ ןוא דנַאה רעד ןיא רעגייז

 -עוו ,עיציזָאּפ רעבלעז רעד ףיוא לָאמַא ךָאנ טמוק סע ןרעטש עסקיפ

 56 ןוא טונימ 28 טימ טחעשענ סָאד זַא ,ןעניפענסיוא ץֹלַא רימ ןעֶל

 .ןעדנוטש 24 ופ ר ע גינ עוו ןעדנוקעס
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 -ןרעטש עצנַאג יד ךיז לָאז סאו ראפ ? יוזא סָאד זיא סָאװ ראפ
 רעדייא ,דָאירעּפ | ר ע צ ר י ק  ַא ןיא דרע רעד םורא ןעהערד טלעוו

 -עד ?רעישרעטנוא אזא ןעמהענ סע ךיז ןעק ןענַאו ןופ ?ןוז יד

 ןעבענעג עקַאט טרעוו עכלעוו ,ננורהעלקרע ןייא רונ ןַארַאפ זיא ףיור

 ס'דרע רעד ןופ דָאירעּפ רעד זַא ,זיא סָאד ןֹוא ,עימָאנַארטסַא רשד ןיא

 עסקיפ יד ןַא ןענייצ סָאד יו ,ױזַא זיא טסבלעז ךיז םורַא גנוגעוועב

 | .ןרעטש

 ןעננוגעוועב יד טימ טינ תוכייש םוש ןייק טָאה ןרעטש רעסקיפ ַא

 רעצנאג רעד ןופ ןעגנונעװעב יד טימס טינ ךיוא ןוא דרע רעד ןופ

 ןעשילמיה םעד ףיוא גנונעועב ער א ב ניי ש ןייז .םעטסיסדןענוז

 -עוועב רעד וצ עגר רעד ףיוא ןערידנַאּפסערַאק םוראד זומ בלעוועג
 .סקא רהיא םורא דרע רעד ןופ גנונ

 זומ ַאד .סרעדנַא ןיוש סע זיא ,ןוז יד רעבָא טננאלעבנַא סָאוװ

 םורא ךיז טהערד דרע יד דנערהעוו זַא ,טכארטעבנא ןיא ןעמהענ ןעמ

 רעטמיטשעב ַא ףיוא ןוז רעד םורא ךיוא ךיז יז טגעוועב ,סקַא רהיא

 -נוא רעדיוו טמוק דרע רעד ןופ טקנוּפ רעכלעוו דנעגריא זיב .,טיברָא

 -ענ ַא ןערעיוד ךָאנ סע זומ ,ןַאידירעמ ןעניבלעז םעד ףיוא ןוז רעד רעט

 | .סע טרהעלקרע 101 ננונכייצ יד יו ,טייצ עסיוו

 גָאט ייב 19 טקנוּפ טנייח ךיז ןעניפעג רימ זַא ,ןעמהעננַא רימָאל
 יד .(גנונכייצ רעד ףיוא דנַאה רעקניל רעד וצ) 8 טֹרֶא םעד ףיוא

 -לוב ןטימ טנעכייצרעמ ןוא ןעלהַארטש ךרוד טלעטשענרַאפ זיא ןוז

 ןֹוא ,סובָאלג ַא יו רהעפעננוא טלעטשעגרַאפ זיא דרע יד .5 בַאטש
 יד  .ץיניל-זיירק א ןופ ?ייחט ַא ךרוד טקרעמעגנַא זיא טיברַא רהיא

 רהיא ףיוא ןוא ךיז םורא ןענננעוװעב ס'דרע רעד ןופ ןעננוטכיר

 רעטרעוו עשיזיוצנארפ יד .סרעזייוו ךרוד טקרעמעגנָא ןענייז טיברַא

 .ררע רעד ןופ טיברַא יד :טושּפ ןעטיידעב "ררעט ַאל עד טיברָא"

 -ירעמ םעד ףיוא טנייה טנייש ןוז יד ואו .8 טרָא רעד ,ןונ
 טריקרַאמ זיא סָאד יו ,ױזַא טא ןערעוו טריטרַאּפסנַארט טעװ ןַאיד
 ךיז טעוװ דרע יד יוװ םעדכאנ ,דנַאה רעטכער רעד וצ גנונכייצ רעד ףיויו
 ךאד טביילב אפונ ןוז יד רעבָא .טסבלעז ךיז םורַא ןָאט הערד ַא
 םעדכאנ ,ןוז רעד וצ ווי ט ק ע ּפ ס ע ר ןוא ,טרָא רהיא ףיוא ץלא
 טניפעג ,טיברַא רהיא ןופ ?ייהט ןעסיוועג ַא ךרוד טכַאמ דרע יד יו
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 . ןעדנעפערטעב םעד ןופ ס ט כ ע ר וצ סָאװטע 2 טרָא רעד ךיז
 וצ לעסיבַא טנייש ןוז יד : רעטרעוו ערעדנַא טימ רעדָא ; ןַאידירעמ
 רעניזָאד רעד םוא ןוא .2 טרָא םעד ןופ טייז ר ע ק נ י 5 רעד

 ךָאנ זיא ,ןאידירעמ םעד רעטנא ט ק ע ר י* ד ןעמוקוצ לָאז טרָא

 רעד וצ הערד א עלעסינא ןעגנַאלרעד ךיז לָאז דרע יד זַא ,גיטיונ

 רחעפעגנוא לָאמ סעדעי סע טרעױד סָאד ןוא ,טיז ר ע ק נ י ?
 .טונימ 4

= 

4 

 ן
 ןיצ

 גָאט-ןענוז ַא ןעשיווצ טווצ ןיא דעישרעטנוא רעד---.101 גנונבווצ
 | .גָאמ-ןרעטמש ַא ןוא

 ןענַאזיוצדאז ַא ראפ ר ע ג נ ע ? זיא גָאטדןענוז ַא םנראוו טָא
 חערד ַא דרע יד טמהענ סע סָאװ טייצ רעד ראפ רערַא ,גָאט-ןרעטש
 "עוועב ט'דרע רעד ןופ דאירעּפ רעד ,טסבלעז ךיז םורַא ךיז ןָאהט וצ

 רעד ןעפורעג עימָאנַארטסַא רעד ןיא טרעוו סקַא רהיא םורא גנוג

 | .רעגידגרעטש :טניימ סע סָאװ ,רע ? ַא רע די ס
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 רעטנַאקעב זנוא ןיוש רעד רימ לַאפ ןעכילנהע ןַא ָאד ןעבָאה רימ

 הנבל רעד ןופ גנוגעוועב רעכילטנענייא רעדָא ר ע 7 ַא ר ע די ס

 ויטקעּפסער רעדָא ,גנונעועב ר ע ש י ד ַא נ י ס רהיא טימ ןוא

 ןופ ןעזַאפ ןוא ןעגנוגעוועב יד רעביא 39 לעטיּפַאק העז) דרע רעד וצ
 .(88 ננונכייצ רעד טימ 101 גנונכייצ יד טכיילגרעפ ןוא הנבל רעד

 עזייר ַא ערהיא טכַאמ דרע יד סָאװ ,טייצ רעד ןופ ףיולרעפ ןיא

 סיוא ױזַא ןעמוק ,רהָאי א ןופ ףיולרעפ ןיא טסייה סָאד ,ןוז רעד םורַא

 ר ה ע מ ם ע ניי א טימ ,געט עלַארעדיס לעטרעפ ַא טימס 0
 .נעטדןענוז יד ראפ

 טינ ןיא ןוז רעד םורַא גנוגעוועב ס'דרע רעד ןופ טייקלענש יד
 106,000 טייקלענש עניזַאד יד זיא ךילטינשכרוד .עבלעז יד גידנעטש |

 יו .עדנוקעס רעּפ רעטעמַָאליק 29 רעדָא עדנוטש רעּפ רעטעמָאליק
 יד ןופ ןיוש ךָאד רימ ןעסייוו סָאד ,דרע רעד ןופ ןזיא ןוז יד טייוו

 טכייל ןיוש זיא ,סע טמיטשעב ןעמ ןעוו ןוא ,80 ןוא 20 ךעלטיּפַאק
 רעד ןופ טייקלענש יד ןוא דרע רעד ןופ טיברָא יד ןענעכערוצסיוא
 | .עדנוקעס רעּפ רעדָא עדנוטש רעּפ ,גָאט רעּפ עזייר ס דרע

 טינ א ס ּפ י ? ע ןַא זיא דרע רעד ןופ טיברַא יד יו ױזַא

 יו ןוא ךעלטיּפַאק עגירָאפ ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יוװ ,לעקריצ ַא
 -אטיווַארג ןופ דנורג םעד ףיוא רעטעּפש ןערעוו טרעלקרע טעוו סָאד
 ררע יד זיא רהֶאי ןופ ןעטייצ עסיוועג ןיא סָאד ַאז ,עצעזעגיסנַאיצ
 ןעט1 םעד) ןעטייצ ערעדנַא ןיא יו ,ןוז רעד וצ ר ע סט נע ה ענ
 רעטנעהענ רעטעמָאליק ןָאילימ 6 רעביא טימ דרע יד זיא רַאונַאי
 ףיולרעפ ןיא עזייר רהיא זומ םורַאד ,(ילוי ןעט1 םעד יװ ןוז רעד וצ
 -רַאּפָארּפ רעמַאזגנַאל רעדָא רעלענש ןייז ךיוא גַאט-ןענוז ַא ןופ
 רעכילדרָאנ רעזנוא ףיוא זיא סע תעשב .טייקטייוו רעד וצ לענַאיצ
 -ע נ ןיא ררע יד זַא ,סיוא סע טמוק ,רעטניוו דרע רעד ןופ טפלעה
 זַא ,טכַאמ סָאד ןוא ,טייצ-רעמוז ןיא יו ,ןוז רעד וצ ר ע ט נג ע ה
 ,רעטרעוו ערעדנַא טימ רעדָא ,ר ע ? ע נ ש  ןַאד ךיז טנַארט דרע יד
 -ז יד ראפ ערעצריק ןענייז ץתעל-תעמ עגידרעטניוו ערעזנוא זַא
 יה .ענידרעמ

 לָאמ עלא טינ טייצ יד זיא סנַאטימ ייווצ ןעשיווצ ,רוציקב
 ןוא םעווקעב טינ רָאנ זיא סע יו ױזַא רעבָא .ןעדנוטש 24 עדַארג
 טול סרענייז יד תעל-תעמ ןעדעי ןערילוגער וצ שיטקַארּפ טינ ךיוא
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 עניילק ץנַאג סלַאסנעדעי ןענייז עכלעוו ,ןעגנורעדנע עכלעזַא ךָאנ
 -עגנייא סע ןיא םורַאד ,ןעקעווצ עכילנעטדנַָאט עכילנהעוועג ראט

 ."טייצ עכילטינשברוד , יד טפור ןעמ סָאװ ןערָאװעג טרהיפ

 ןעקעװצ עכילנהעוועג רַאפ סרענייז יד ךילמענ טרילוגער ןעמ

 -ער טט א .ןוז עכ יל טינ ש כ רו ד ןעגַאזצדָאז יד טיול

 ןעדעישרעטנוא יד .ןוז רעד טימ טקנוּפ טינ טהענ רענייז רעטרילוג

 רעכלעוו ,רענייזדןענוז ַא ףיוא טריקרַאמ טרעוו סָאד יו ,טייצ רעד ןיא

 .ןעגנוגעוועב עראבנייש יד טיול ןערעוו טכַאמעג ךילריטַאנ דָאז זומ

 ,רָאטַאלונער א ,רעגייז-טדָאטש ַא טזייוו סָאד יוװ ןוא ,ןוז רעד ןופ
 -עג טנעכייצרעפ ןוא ןעמַאנַארטסַא ןופ ןערָאװעג טנעכערעגסיוא ןענייז

 ,ןעכַאנַאמלַא ןיא ךיוא טניפענ ןעמ עכלעוו ,ןעלעבַאט ףיוא ןערָאװ

 ,ןעקעווצ עשיטקַארּפ ראפ טייצ יד ןעכיילנסיוא ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא

 ,טימרעד ךיז ןעמ טצונעב

 עכיילננוא ןופ ןעכאזרוא יד רעביא ןעננוטכַארטעב ערעטייוו ןיא

 ןערילונער וצ יו ,ןעטייהלעצנייא עשינכעט ןיא ךיוא יוװ ,ןץ'תעל-תעמ

 ךיז רימ ןענעק ,"טייצ עכילטינשכרוד , יד ןעמיטשעב וצ ןוא סרעגייז
 -טסַא .עסינטנעק עלעיצעּפס טרעדַאפ סָאד לייוו ,ןעזָאלנײרַא טינ ָאר

 ג ע ט 4 זיולב ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,טנעכערעגסיוא ןעבָאה ןעמָאנַאר

 ףיוא טמיטש ,"טייצ עכילטינשברוד , יד טיול ,רענייז ַא ןעוו ,רחָאי ןיא

 :ךילמענ ןענייז געט עזיד ןוא ,רענייזךענוז א טימ עדנוקעס רעד

 רעד ןוא טסוניוא רעט31 רעד ,ינוי רעט15 רעד ,?ירּפַא רעט15 רעד

 ןעשיווצ טייצ ןיא דעישרעטנוא רעטסערנ רעד .רעבמעצעד רעט9פ

 : ךילמענ ,רָאורבעּפ ןעט11 םעד זיא רָאטַאלוגער ַא ןוא רעגייזדזענוז ַא
 -ןענוז עכלעזַא ןעלעטשנעמאזוצ ךיוא ןעק ןעמ .טונימ 1412 ןיא

 .-עג ַא יװ ,"טייצ עכילטינשכרוד, יד ןענייצ ןעלָאז סָאװ ,סרעגייז

 : ,רענייז רעכילנהעוו

 ןענַאטשטנע ןענייז ייז ױזַא יו ,סרעדנעלַאק טננַאלעבנָא סָאװ

 רעד טעוו ,טנעכערענסיוא ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ןערעוו ייז יוװ ןוא

 ןיא ןעטייהלעצנייא עטנַאסערעטניא ןוא עדנערהעלעב ןעניפעג רעזעל
 .ה עגַאלייב רעד



 דר ע יד , 30

 .41 לעטיּפַאק

 .דרע רעד ןופ גנוגעוועב עכילרהעי יד

 ןעטייצ-סערהַאי יד זא ,ךעלטיּפַאק ענירָאפ ןופ ןיוש ןעסייוו רימ

 טצעי .ןוז רעד םורַא דרע רעד ןופ גנוגעוועב רעד טימ ןעדנוברעפ ןענייז
 טינ ןוא יוזא עדַארג ןיא סָאד סָאװ רַאפ ,ןרעלקרע וצ זנוא טביילב
 .סרעדנא

 רימ סאוו רעדא ,טכענ ןוא געט עכיילגנוא ןעבָאה רימ סאוו סאד

 ךילטנענייא טמוק ,רעטניוו ןוא טסברעה ,רעמוז ,גנילהירפ ןעבאה
 ייס ,ןיילא ךיז םורא ייס ,ךיז טנעװעב דרע יד סאוו ,ןופרעד טינ

 ט י נג זיא ס ק ַא רהיא סָאװ ,ןופרעד ןרעדנאז ,ןוז רעד םורָא

 ףעגיובעגוצ רונ ,ןוז רעד ןופ סקַא רעד וצ 5 על ַאר ַאּפ
 ,109 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאפ זיא סָאד יו יוזא

 סקא רעד וצ ?עלַארַאּפ ןעוועג טלָאװ דרע רעד ןופ סקַא יד ןעוו

 טַאהעג ?ענוק-דרע ןופ ןעלייהט עלא ףיוא רימ ןעטלאוו ,ןוז רעד ןופ
 יר ןעוו ןוא ;טכענ ןוא געט ע כ י י 5 ג ךיוא ןוא ןָאעס ןי י א
 ןעוועג טלָאװ סקַא ס'דרע רעד ןופ (טייקנעגיובעגוצ) ןאיצַאנילקניא

 רימ ןעטלאוו ,רענינייוו רעדא רהעמ דַארג עכילטע טימ ,ערעדנַא ןַא

 טייהכיילגנוא רעדנא ןַא ךיוא ןוא ןעטייצ-סערהאי ערעדנַא טאהעג

 .טכענ ןוא נעט ןעשיווצ

 ,ןעהעזוצנייא סָאד םמָאנַארטסַא ןַא ןייז טינ ראג ףראד ןעמ

 -רעפ וצ םהיא םוא ,ןינע םעד ןיא ןעטכַארטניירא ךיז רונ ףראד ןעמ

 טינ זיא דרע רעד ןופ סקַא יד זא ןעמהעננא רימָאל טָא .ןעהעטש
 ןיא רונ ,109 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגראפ יו יוזא ןעגיובעגוצ

 עיניל-ץענערג יד ןעהעז ריס יװ ױזַאטָא ,רעלוקידנעּפועּפ

 לענוק-דרע םעד ןופ ןעטפלעה עלעקנור ןוא ענעטכיולעב יד ןעשיווצ

 ?ןעוועג ןַאד טלָאװ סָאװ --
 רעד וצ ?עלַארַאּפ ןייז ז | מס ןוא ןיא עיניל-ץענערג עגיזאד יד

 עכלעוו ,לעגוק-דרע םעד ןופ טפלעה יד רֹונ ?ייוו ,ןוז רעד ןופ סקַא

 טרעוו ןעלהַארטשדענז יד | ע גע ק סנ ַא ט ק נו ּפ טניפעג

 םורַא טהערדעג ףילקריוו ךיז טלָאװ דרע יד ןעוו ןוא ;ןעטכיולעב
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 גיטביל ך י ' 9 1 ןעוװעג טרָא ןעדעי ףיוא עקַאט טלאוו עיניל עזיד

 יזא טָא ,רהָאי ץנאג א טכענ עכיילג ןוא געט עכיילנ ,רעטסניפ ןוא

 זיא סע ואוו ,רָאטַאוװקע םעד ייב ןעדנעגעג יד ןיא ראפ טמוק סָאד יו

 רענייא רעדעי יוװ ,טכַאנ ןעדנוטש 19 ןוא גָאט ןעדנוטש 19 גידנעטש

 -רעביא םעד ןיא ךיז ןעק רענייא רעדעי יו ןוא טרעהעג סיוועג סע טאה

 .רעדנעל עסייה ךָאנ עזייר א ןעכַאמ לאז רע ןעוו ,ןענייצ

 ;סקַא ס'דרע רעד ןופ טיוקנעגיובעגוצ וד--,109 גנונכווצ

 סע טמוק סקַא ס'דרע רעד ןופ טייקנעגיובעגוצ .יד בעילוצ רונ

 :ךילמענ ,102 ננונכייצ רעד ףיוא ןעהעז ֹוצ זיא סע יו ,יוזא סיוא

 |י א ט י נ יא לעגוקדרע םעד ןופ טפלעה ענעטכיולעב יד זא
 רעד וצ לענוקדרע םעד ןופ טפלעה יד יו ,עבלעז יד | ע צ נ א ג

 ןענעטכיולעב א ןעביוא ןעהעז רימ .סקַא רעזיד ןופ טייז רעטכער

 ןעטנוא ןוא סקאא רעד ןופ טייז ר ע ק נ י ? רעד וצ טפלעה רעד ןופ ?ייהט

 רעד ןופ טייז ר ע ט כ ע ר רעד וצ טפלעה רעד ןופ ?ייחט ןעלעקנוד א

 לייוו ,ךיילג ןייז ןעזומ ןוא ךיילג ןענייז ןעלייהט עדייב עזיד .סקַא
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 יזא ןוא ?כש יּפ ?ע סע ןיא ױזַא .ךיילנ ןענייז ןעלקניוו ערעייז

 | .שירטעמַאענ ןעזיוועב סע טרעוו

 ,דרע רעד ןופ סקַא יד רָאפ טלעטש עכלעוו ,עיניל יד ןעשיווצ

 ענעטכיולעב יד ןעשיווצ ץענערג םעד טריקרַאמ עכלעוו ,עיניל יד ןוא
 רעזנוא ףיוא רימ ןעהעז ?ענוק-דרע םעד ןופ ןעטפלעה עלעקנוד ןוא
 -ּמִא םהיא ןעלאז רימ ןעו .2 ע ק נ יוו ןעטו מיטשעב ַא גנונכייצ
 א ענאלייב יד העז) לעקניוו ַא טּפיוהרעב;א טסעמ ןעמ יוװ טיול ,ןעטסעמ

 -נוא טמהענרעפ רע זַא ,ןעניפעג רימ ןעלעוו ,(סָאמ-לעקניוװ רעד רעביא
 ,דַארג בלַאה ַא ןוא 23 רהעפעג

 -ע נוצ רעד ןופ ? עק ניוו .רעד עקַאט ןיא יוזא ןוא

 ןיוש ןעבָאה סָאד יו ,סק א ס'דרע רעד ןופ טייקנעניוב

 -עגסיוא טרעוו סָאד יוװ ןוא ןעמַאנַארטסא עניטייצרעפ ןענופעגסיוא

 -ָאנַארטסַא עטסעב יד טימ טייקכילטקניּפ רעטסערנ רעד טימ ןעטסָאמ

 | .טייצ רעזנוא ןיא ןעטנעמורטסניא עשימ

 ןוז רעד ןופ ןעסקַא יד זא ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןעלאז רימ ןעוו טָא

 -עגעגעב ךיז ןעלעוו ייז זיב ,גנַאל ױזַא ןעהיצ ךיז ןעלָאז דרע רעד ןופ ןוא

 רעד טעוו ןאד ,חטש ןייא ףיוא סעיניל ייווצ יו ,ןעקַאהרעביא ןוא ןענ

 .(טונימ 97 רַארג 28 :רעיונעג) דארג 9834 ןייז ייז ןעשיווצ לעקניוו
 סקַא ס'ןוז רעד וצ סקַא ס'דרע רעד ןופ טייקנעניובענוצ יד ןעוו ןוא

 לע ק ניוו רעד ןעוו ,טדערעג סרעדנא רעדָא ,ערעדנַא ןַא ןעוועג טלָאװ

 ןַאד ,דַארג 2874 ןופ רענינעוו רעדָא רהעמ ןעוועג טלָאװ ייז ןעשיווצ

 ,טכענ ןוא געט יד ןופ גנעל יד ךיוא יו .עטייצ-סערהָאי יד ןעטלָאװ

 .ערנעריטסיזקע יד יװ ,ע ר ע דנ ַא ןעוװועג

 רימ .,109 גנונבייצ עבלעז יד ןעטכארטעב רעטייוו טצעי רימָאל

 סקַא יד רעביא ןעציירק עכלעוו ,סעיניל עכיילג 5 רהיא ףיוא ןעהעז

 שירטעמַָאעג רעדָא על קניוו עכיי? ג רעטנוא דרע רעד ןופ
 .עיניל-סקַא רעד ֹוצ רעל?לוקידנע ּפ רע ּפ ןענייז עכלעוו ,טדערעג
 זיירק ןע ט מי ט ש ע ב  ַא רָאפ טלעטש סעיניל עזיד ןופ עדעי

 רָאט ַאוו ק ע םעד רָאפ טלעטש עיניל עטסלעטימ יד ,דרע רעד םורא

 ןופ טייוו ךיילנ זיא סָאװ ל?לענוק-דרע םעד ןופ זיירק רעד זיא סָאד)

 .(לָאּפ-ריז ןופ יו לָאּפ-דרָאנ
 סע ןעלעטש רָאטַאװקע םוצ לעלַארַאּפ סעיניל ייווצ עטסקענ יד

 םורא ןעזיירק יד ןענייז סָאד .ס קי ּפ ַא ר ט יד ןופ ןעזיירק יד רַאפ



 379 | ץנארק פיליפ

 רעד ןופ גנוגעוועב רעראבנייש רעד ןיֹא ןע טקנוּפ-עדנעוו יד

 (נעט עטסגנעל) סעסיטסלַאס-רעמוז יד :;ךילמענ ,לעמיה ן'פיוא ןוז
 .לענוק-דרע ןופ ןעטפלעה עכילדיז ןוא עכילדרָאנ יד ףיוא

 ןופ דארנ 2872 טרעטייוורע זיא ןעזיײרק-קיּפָארט יד ןופ רעדעי

 ַא טימ ןעטסַאמענסיוא ןיוש סע ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא יוװ ,רָאטַאװקע

 ןוא) ןעזיירק ייווצ עזיד טָא ןעשיווצ ןעדנעגעגנ יד .,קירוצ 8000 רהָאי

 עסייה יד סע ןענייז (?ענוק-דרע ןופ ?ייהט רעטסלעטימ רעד זיא סָאד
 ,ס ק י ּפ ַא ר ט יד ,עימָאנָארטסַא ןוא עיפַארגָאעג ןושלב רעדָא

 ףיוא ּפָארא ןוא ףיורא) סקיּפָארט יד ןופ דיז םוצ ןוא דרָאנ םוצ

 יד זיב ,טַאמילק ןעניסעמ ַא טימ רעדנעל ןיוש ןענעיל (גנונכייצ רעזנוא

 יד זיב ךילמענ ,ןעלָאּפ יד ןופ טייקטייוו רעטמיטשעב ַא ףיוא ןעזיירק
 -ורעג טרעוו ןעזיירק עזיד ןופ רעכילדרַאנ רעד .ןעזיירקזרַאלַאּפ

 "ק ר ַא ט נ ַא רעד -- רעכילדיז רעד ןוא ,ר ע ש י ט ק ר יא רעד ןעפ

 יי ,רע שי ט

 םעד ןופ טפלעה רעד ףיוא זיולב ןעלעטשבָא ךיז ַאד ןעלעוו רימ
 ,(גנונכייצ רעזנוא ףיוא ףיורא) רָאטַאװקע ןופ דרָאנ םוצ ל?לענוק-דרע

 וצ ןעבָאה רימ סָאװ סעלא ?ייוו ,ןעננולַאהרעדיװ ןעדיימוצסיוא םוא

 יד ןענעוו ןערעוו טגָאזעג ךיוא ןעק ,טפלעה עכילדרַאנ יד ןענעוװ ןענָאז

 ,לשמל ,זיא טפלעה ןייא ףיוא תעשב רונ ,דרע רעד ןופ טפלעה עכילריז
 .טרהעקרעפ ןוא ,רעטניוו טפלעה רערעדנַא רעד ףיוא זיא ,רעמוז

 -ענבא יוזא ןערעוו לָאּפ-דרַאנ םוצ זיב רָאטאווקע םעד ןופ ,ָאזלַא

 -דרָאנ רעד ןופ ןע ? ט ר ַאנ רעדָא ןע סא פ ייר ד טצענערג

 ןעמָאנ רעשיפארנָאעג רעניימענלא רעייז .לענוק-דרע ןופ טפלעה רעכיל

 .(לעטרַאנ :טעטיידעב סָאװ ,טרָאװ ןעשיכירג ַא ןופ) ן ע נ א ז :ןיא

 ןענייז אפוג דרע רעד ףיוא זַא ,רעזעל םעד ןענָאז וצ גירעביא זיא סע

 ,ערעדנַא עכלעוו דנענריא טינ ךיוא ןוא ןעזיירק עכלעזַא טריקרַאמ טינ

 עשימַאנַארטסַא ןוא עשיפארגַאעג ןיא ךיז טדער סע עכלעוו ןענעוו

 .קרעוו

 סלַאפנעדעי .ןעקנאדעג יד ןיא יוזא רָאפ ץלַא ךיז ןעמ טלעטש סָאד

 ,יירערהאפ-םי ,ןעננוטסעמ-דרע רַאפ טייקניטכיוו רעסיורג ןופ סע זיא

 -עווצ עשיטקַארּפ ענעדעישרעפ ןוא ןעטראקזדנַאל ןופ גנולעטשנעמַאזוצ

 עכלעוו ,לענוק-דרע םעד ףיוא ןעלטרַאג רעדָא ןענָאז יד רעבָא .,ןעק

 ןענייז ,ןעזיירק ענרַאלַאּפ ןוא עשיּפָארט יד ךרוד טצענערגעגבָא ןערעוו
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 רעד ןופ טַאטלוזער רעד ,טגָאזעג ןיוש יו ,ןענייז ןוא ע 9 ע י א ר
 ,סקַא ס'דרע רעד ןוֿפ טייקנעגיובעגנוצ

 רעד ףיוא יו ױזַא רעכילדרַאנ רעד ףיוא ךָאד ןעריטסיזקע סע
 ,ןעלטרַאג רעדָא ןענַאז יי ר ד עכלעזַא דרע רעד ןופ טפלעה רעכילדיז
 -רָאטַאװקע םעד ןעשיווצ ,רעשיּפָארט רעדָא ר ע ס יי ה רעד (1 יװ
 ןעשיוצ ,ר ע ג י ס ע מ רעד (2 ,ןיירק -קיּפָארט םעד ןוא זיירק
 ר ע ט ל ַא ק רעד (3 ןוא ,זײרק-רַאלַאּפ םעד ןוא זיײרק-קיּפָארט םעד
 טָאה ןעמ .אפוג לֶאּפ םוצ זיב זײרק-רַאלַאּפ םעד ןופ ,רעשיטקרַא רעדָא

 -קיּפָארט עדייב ןעשיווצ) לעטרַאג רעסייה רעד זַא ,טנעכערעגסיוא

 ןופ ךעלפרעבָא רעצנַאג רעד ןופ ךעלטרעדנוה-40 טמהענרעפ (ןעזיירק

 -- (רעכילדיז ןוא רעכילדרַאנ) ןעלטרַאג עניסעמ עדייב ,לעגוק-דרע

 -נוה-פ עגירעביא יד -- ןעלטרַאנ עטלַאק עדייב ןוא ,ךעלטרעדנוה'פ

 טשנעבעג .ַאזלַא זיא דרע רעצנאג רעד ןופ טפלעה א רעביא .ךעלטרעד
 | | ,טַאמילק ןעניסעמ ַא טימ

 -ניי ש םעד ךרוד טנעכייצרעפ טמיטשעב ץנַאג ןערעוו ןעסַאּפ עזיד

 ףיולרעפ ןיא לעמיה ן'רעביא ןוז רעד ןופ געוו ןעראבכ

 טרָאװ ןעשיכירג ן'טימ ןעפורעג טרעוו געוו רעגיזָאד רעד .,רהָאי א ןופ

 -וצסיוא םָאנַארטסַא ןייק ןייז טינ רָאנ ףראד ןעמ .קימ פי? קע

 יו ,רהָאי ןופ ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא ןעגנוטכַאבָאעב ךָאנ ןעניפעג

 .,רעטנוא טהעג ןוא לעמיה ן'רעביא טרישרַאמ ,ףיוא טהעג ןוז יד ױזַא

 טפראו סע .ם יר ק רע ד ן יי א סעּפע ךיז טהיצ געוו רהיא זַא

 ן'רעביא עזייר ס'ןוז רעד ןופ זיירק רעד זַא ,ןעגיוא יד ןיא טושּפ ךיז

 םוצ ענייא ,ןעטפלעה עכיילג ייווצ ּפִא טינ טעדייש בלעוועג ןעשילמיה

 ,דיז םוצ ערעדנַא יד ןוא דרָאנ

 ןיא טניימ סָאד ןוא) טַאמילק ןעגיסעמ ַא טימ רעדנעל ערעזנוא ןיא

 ם י נ ּפ ן'טימ ןעלעטש ץלַא ךָאד ךיז רימ ןעזומ (?עטרַאנ ןעניסעמ

 ץפיוא .ןוז יד זנוא ןענעקטנַא טקעריד ןעהעז וצ םוא ,דיז םו צ

 "נייק ןוז יד ךָאד טמוק ,ּפָאק ן'רעכיא ךיילנ :טסייה סָאד ,טינעז

 ןופ געט עטסגנעל יד ןיא טינ וליפַא ,רעדנעל עכלעזַא ןיא טינ לָאמ

 רונ .?עמיה ןפיוא טקנוּפ ןעטסכעה רהיא טכיירגרעד יז ןעוו ,רעמוז

 .,ּפָאק ן'רעביא ךיילג ךיילג ןוז יד ןעהעז ןעמ ןעק רעדנעל עשיּפָארט ןיא

 ,רָאטַאװקע םוצ וצ טמוק ןעמ רעטנעהענ סָאװ ,רעטפע ץלַא סָאד ןוא

 ,טינעז ן'םיוא רהֶאי ץנַאג ַא טצנעלג יז ואוו
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 ם ע ד | ע ט ס ע מ ס יו א ןעריבורּפ ןעלאז רימ ןעוו ןוא = |
 .לָאּפ-דרָאנ ןופ ךיז טהיצ סָאװ ,זיירק ןעשילמיה םעד ןפ ? יי ה ט
 ,ןַאי ד י ר ע מ רעד ןיא סָאד ןוא) טינעז םעד ךרוד לָאּפ-דיז םוצ

 -טסַא יו ױזַא ןעטסעמסיוא ,(לעטיּפַאק ןענירָאפ ןופ סע ןעסייוו רימ יו

 -עמ םעד ןופ לייהט-זיירק םעד :; ךילמענ ,ןָאטעג סע ןעבָאה ןעמַאנָאר

 ןעו ,ןע טקנוּפיע ד נע וו רעדָא סקיּפָארט יד ןעשיווצ ןַאידיר

 ןאד) רעמוז ןיא לעמיה ן'פיוא טקנוּפ ןעטסכעה רהיא טכיירגרעד ןוז יד

 רהיא ןוא (סיטסלאס-רעמוז רעד רעדָא גָאט רעטסננעל רעד סע זיא

 גָאט רעטעצריק רעד סע זיא ןַאד) לעמיה ן'פיוא טקנוּפ ןעטסגירדעיג

 -רעפ רע זַא ,ןעניפענסיוא רימ ןעלעוו ,(סיטסלָאס-רעטניוװ רעד רעדָא
 "מיה | ע ב ? א ה םעד ןופ ? ע ט ר ע פ ַא רהעפעננוא טמהענ

 5 ע ט כ ַא ןא רהעפעננוא רעדָא ,טנַאזירָאה רעזנוא רעביא זיירק ןעשיל

 עפליה רעד טימ וליפַא ,?ענוק-דרע םעד םורַא זיירק ןעצנַאנ א ןופ

 רעהעזךרעטש יד עכלעוו ,סעיבַאילָארטסַא עכַאפנייא עכלעזַא ןופ

 -טסַא ערעייז ןיא ןעכיורבעג ןענעלפ ,.וו .ז .א ,אניכ ,םירצמ ,?בב ןופ

 רעניזָאד רעד זַא ,טמיטשעב ןיוש ןעמ טָאה ,ןעננוטסעמ עשימַאנַאר

 ַאזלַא ןעמאזוצ ,דַארג 2572 לָאמ ייווצ זיא זיירק ןעשילמיה ַא ןופ ?ייחט

 .דַארנ 47 ןופ לעטרַאנ רעדָא סאּפ ַא

 רוזא רעד ,ק ַא י ד ַא ז רעד סע זיא סאּפ רעשילמיה רעזיד

 19 יד טימ ,"ןוז רעד ןופ רעזייה 12, יד טימ ?עטרַאנ רעד ,תולזמה

 יד ןיא טנעקעב ןיוש ךיז ןעבַאה רימ עכלעוו טימ ,ןעּפורג-רעטשי

 ,ךוב ןעזיד ןופ ךעלטיּפַאק עטשרע

 ץ'רעביא עינילדזיירק ַאזַא ןעלעטשרָאפ ךיז ןעלעוו רימ ןעוו ,ןונ
 רוזא םעד ךרוד (ןוסכלאב) םירק רעד ןיא ןעהיצ ךיז לָאז סָאװ ,לעמיה

 -נייש רעד ןייז סע טעוו ,ןערעדנַא םוצ זיב קיּפָארט ןייא ןופ תולזמה

 ןייא טימ ,רעדָא רהָאי ַא ןופ ףיולרעפ ןיא ןוז רעד ןופ נעוו רערַאב

 .-רָאפ רעטייוו ךיז ןעלעוו רימ ןעוו ןוא .ק יי ט פ י ? ק ע יד ,טרָאװ
 לענוק-דרע רעזנוא ןופ רָאטַאװקע םעד ןופ ןיירק רעד זא ,ןעלעטש

 ןעכיירגרעד טעוװ רע זיב ,ןערעסערנרעפ ןוא ןעהיצסיוא ץלַא ךיז טעוו

 סָאד ןוא) תולזמ יד ןעשיווצ טרעדנַאוװ ןוז יד ואוו ,ןעמרָאד ?לעמיה םעד

 -ר א יד רעדָא ,ןוז רעד םורַא דרע רעד ןופ געוו רעד ךילטנענייא זיא

 ןיא ק יט ּפ י ל ק ע יד ןעקַאהרעביא רע טעוװ ,(ערהיא ט י ב
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 יד ןוא רָאטַאװקע ןופ דרָאנ םוצ ערהיא טפלעה ןיא ,ןעייוו צ

 .רָאטַאוװקע ןופ דיז םוצ טפלעה ערעדנַא
 ןיא ןעציירקרעביא ךיז ןעלעוו ןעזיירק עשילמיה עזיד עדייב

 עכלעוו ןופ ,ןעפייר ייווצ ,ןעגָאז רימָאל ,יוװ טָארוקַא ןעטקנוּפ ייוו צ

 ,םירק רע ד ןיא ןערעדנַא םעד ןיא טלעטשעגניירא זיא רענייא

 -יווצ לעקניוו רעד טמהענרעפ סע דַארג לעיפ יוװ ,סיוא טינ טכאמ סע
 -ץיירק עשילמיה ייווצ עזיד ןערעוו עימָאנַארטסַא רעד ןיא  .ייז ןעש

 סע סָאװ ,ן ע ד ַא נג טרָאװ ןעשינײטַאל ן'טימ ןעפורעג ןעטקנוּפ

 ץְלַא ךיז גידנעהערד ,דרע יד תעשב טָא .ךעלּפינק :טושּפ טניימ
 -ַאווקע ןעשילמיה םעד רעביא טציירק ,טיברַא רהיא ףיוא ןוז רעד םורַא

 ףיוא טרָא רעדעי זיא ןַאד לייוו ,סעסקַאניוװקע יד סע רימ ןעבָאה ,רָאט
 רעכילדיז רעד ףיוא ייס ,טפלעה רעכילדרָאנ רעד ףיוא ייס ,דרע רעד

 םעד ףיוא .ןוז רעד ופ טייצ עכייל ג אןעטכיולעב ,טפלעה |

 ןעדנוטש 19 ןוא גָאט ןעדנוטש 19 ןַאד סע ןיא ל?ענוק-דרע ןעצנַאנ

 ,לעטיּפַאק ןעגירָאפ ןיא ןערָאװעג ןעכַארּפשעב ןיוש זיא סָאד יוװ ,טכַאנ

 -ַאוקע ןופ ;ךילמענ ,ןעזיירק ייווצ עזיד ןערעוו ןעסובָאלג ףיוא

 רעד ןופ ,עבלעז סָאד זיא סע סָאװ רעדַא ,קיטּפילקע ןופ ןוא רָאט

 ןוא ערעטיירב טימ טנעכייצרעפ ךילנהעועג ,ט יב רַא ס'ד רע
 טינ סע טָאה רעוו .סעיניל-זיירק ערעדנַא יד יוװ ,ןעכירטש ערעפרַאש

 טריטנעזערּפער סָאװ ,לעגוק א טושּפ ןיא סָאד ? סובָאלג ַא ןעהעזעג
 רעכילריטַאנ רעד ןיא ןע'םי ןוא תושבי ערהיא טימ טענַאלּפ רעזנוא

 רהיא ףיוא יו ,סעיציזַאּפ עוויטקעּפסער עכלעזא ןיא ןוא עיצרַאּפָארּפ

 "ןיירק יד ךרוד טמיטשעב סע ןערעוו סעיציזָאּפ עזיד .,ךעלפרעבָא
 ,ט י י ר ב רעד ןיא ןוא ג נ ע ? רעד ןיא ,ןענָאז וצ ָאז ,סעיניל

 -עג ,רָאטַאװקע םעד ןוא ןעלָאּפ עדייב רעביא ןעזיירק ךרוד : ךילמענ
 -5 ע ל? ַא ר ַא פ ךרוד ןוא ,ןענַאידירעמ רעדָא ןעזיירק-גנעל טנַאנ

 טָא ,ןעלעלַארַאּפ רעדַא ןעזיירק-טיירב טנַאנעג ,רָאטַאוװקע םוצ ןעזיירק

 ,105 גנונכייצ רעד ףיוא ןעהעז וצ זיא סָאד יו

 רעד ןופ ּפִא טינ ןעננעה סעיניל עכלעזַא זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 -טעמַאעג יד .לעגוק ןעכלעוו דנעגריא ןופ רעדָא סובָאלג ַא ןופ סיורג

 ןעלנוק רעדָא ןערעפס ןוא ןעזיירק ,ןעקע-יירד ןענעוו עצעזעג עשיר

 -ריא ןופ ךעלקניוו יד ,לשמל .םהענרעפ רעייז ןופ גינעהבַאנוא ןענייז

 ןופ רעגינעוו רעדָא רהעמ טינ לָאמ ןייק ןענייז קעיירד ןעכלעוו דנעג
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 -רעוו ערעדנַא טימ טניימ סָאד סָאװ ,ןעלקניו ע כייל ג ייווצ

 רימ .דַארנ 860 ץְלַא טלהעצ זיירק רעדעי ןוא ; דארג 180 ץלַא ,רעט
 -ַאז ,עשילמיה יד יוװ ,ןעזיירק עניזעיר עכלעזא ןעטסעמ םורָאד ןענעק
 ןעטסעמ רימ יוװ יוזא עדַארג ,ןעקנאדענ ערעזנוא ןיא עכילדנענוא רַאג
 א ףיוא ?עקריצ א טימ ןענעכייצרעפ רימ סָאװ ,זיירק ןעכלעוו דנענריא
 רהיא םורַא טהערדעג טרעוו עינילדזיירק ַא ןעוו ,רעיּפַאּפ לעקיטש

 אזא ןיא ןוא -- (רטוק ;שיאערבעה) רעטעמַאיד רעדָא רעסעמכרוד
 : -עב--ס ק ַא ןיוש םהיא ןעמ טפור לאפ
 רעדָא (לג9) ע ר ע פ ס א ןעמ טמוק

 ןענרעל טינ רָאנ ףראד ןעמ ןוא ;לעגוק

 -נא סָאװ זא ,ןהעטשרעפ וצ עירטעמַאעג

 רעדָא סָאמ - 5 ע ק ניו יד טגנַאלעב

 ךרוד } ע ד ַא ר ג ןיא גנולייהטוצ יד
 רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא סעיניל-זיירק

 ,טינ רעישרעטנוא ןייק סע טכַאמ ,טיירב
 ערעננעל ןענייז סרעטעמַאיד יד סאו

 רעבָא סע ףראד ןעמ .ערעצריק רעדָא
 טרער ןעמ ןעוו ,ןעניז ןיא ןעבָאה גידנעטש
 םעד ןעגעוו ,בלעוועג-לעמיה םעד ןעגעוו

 "נא ןופ םילגלג יד ןענעוו רעדָא ?עגוק-דרע
 ,טובָאלג ַא---.108 גנונכייצ ףעּפרעק עשילמיה ןוא ןעטענַאלּפ ערעד
 ןיולב סע טניימ "לָאּפ-דרַאנ רעשילמיה , ,לשמל ,ןעגָאז רימ ןעוו ,ללבב
 -|ע ק נַא רע ג ר ע ב ? ע ז רעד ףױא ץעגרע ט קנופ ַא
 ןוא ;דרע רעד ןופ לָאּפ-דרַאנ רעד ךיז טניפעג סע ואװ ,עיני 4
 ןיירק ַא זיױלב סע טניימ ,"רָאטַאװקע רעשילמיח, ןענַאז רימ ןעוו
 טניפעג סע ןעכלעו ףױא ,ח ט ש | ע ב ? עז םעד ףױא ץעגרע
 .ךרע רעד ןופ רָאטַאװקע רעד ךיז

 -עב ןעמ ױזַא יו ןערעוװו טרעלקרע טעװ לעטיּפַאק רעדנַא ןַא ןיא
 ןוא ןענַאידירעמ ךרוד דרע רעד ףיוא טקנוּפ ןעדעי יונעג ץנַאג טמיטש
 -בייצ רעזנוא וצ ןערהעקמוא ךיז רימַאל עלייוורעד רונ ,ןעלעלַארַאּפ
 ,877 ,ז ףיֹוא ,109 גנונ

 תעשב עיציזַאּפ רעד ןיא דרע יד טלעטשעגרַאפ ַאד ןעבָאה רימ
 יו .ןעהעז רימ .טפלעה רעכילדרָאנ רעד ףיוא רעמוז גנַאפנָא ןיא סע

 יא טי א

 4 י טאב 2 8
 8 לא רע הא
 ען א
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 ןיא ,ןעגַאז וצ אז ,ךיז טדָאב לעטרַאנ רעשיטקרַא ר ע צ נ ַא ג רעד

 זיא סָאד .ָאטינ טכאנ ןייק רָאנ ןעטרָאד זיא סע סָאד אז ,ןייש-ןענוז
 טרעיוד רע ןוא ,לָאּפ-דרָאנ םעד םורַא גָאט ןענידנעטש ןופ ןָאזעס רעד
 ר ע ט נו א טי נ ט ה ע ג ןוז יד ,רהָאי בלַאה ַא רהעפעגנוא

 -ַאֹּפ יד ןיא טזיירעג לָאמַא רונ טָאה סע רעוו ,ןָאזעס ןעזיד ןיא ןעטרָאד
 טהעז ןעמ זַא ,גנורהַאפרע רענעגייא ןופ סייוו רעד ,ןעדנעגעג-רַאל
 ןעמ זַא ןוא טייצ-רעמוז ט כַאנ ןע טימ ןיא ןוז יד ךיוא ןעטרָאד

 .טייצ-רעטניוו גָאט ןעטימ ןיא וליפַא ןוז יד טינ רָאג טהעז |

 ץלַא סעי זיא ,לָאּפ-דרַאנ םעד םורָא גָאט ץְלַא זיא סע תעשב טָא
 סָאד .,109 גנונכייצ רעד ףיוא טריקראמ יו ,לָאּפ-דיז רעד םורַא טכַאנ
 .ןענַָאזע ס ייווצ ןופ ןעדנעגעג ןענייז

 גנונבייצ רעזיד ןופ זיירק רעצנאנ רעד זַא ,רָאפ ךייא טלעטש
 רעּפרעק ןעדנעלהַארטש ַא ןענעקטנַא סקַא ןייז םורַא ץלַא ךיז טהערד

 ןַאד ןעלעוו ,ןעדנוטש 94 ןיא ןעגָאז ריִמָאֿל ,טייצ רעטמיטשעב א ןיא

 ךיילג ןוא ןעטכיולעב ריילנ ןייז ץְלַא רָאטַאװקע םעד ףיוא ןעטקנוּפ יד
 - יד ןוא טפלעה ענעטכיולעב יד ןעשיווצ עיניל-ץענערג יד לייוו ,לעקנוד

 ף יו ַא טַארוקַא רָאטַאוװקע םעד רעביא ךָאד טדיינש טפלעה עלעקנווד
 טכענ עביילג ןוא געט עכיילג ץֹלַא סע ןעמ טָאה םורַאד .ט פ ? ע ה

 .דרע רעד ןופ רָאטַאװקע םעד םורַא רעטרע יד ףיוא
 -ַארַאּפ יד ךָאד ןערעוו לָאּפ-דרַאנ םוצ ףױרַא רעטייוו סָאװ רעבָא

 ךרוד ןעלייהט ערע כיילננו א ץלַא ןיא טציירקעגרעביא ןעלעל
 ןעשיווצ לעטרַאג םעד ןיא .,ןעטָאש ןוא ןייש ןעשיווצ עיניל-ץענערג יד
 ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד זיא זײרק-קיּפַארט םעד ןוא רָאטַאוװקע םעד
 -יווצ טניימ סָאד ןוא) ןעלייהט ענעטכיולעב טינ ןוא ענעטכיולעב עד
 םעד ןעשיווצ לעטרַאג םעד ןיא רעבָא .רעניילק ַא (טכַאנ ןוא גָאט ןעש
 -נוא רעד רהעמ ץלַא ךָאד טנייטש זיײרק-רַאלַאּפ םעד ןוא זיײרק-קיּפָארט

 סָאװ ,ןעלייהט ענעטכיולעב טינ ןוא ענעטכיולעב יד ןעשיווצ דעישרעט

 סָאװ ,ןעטכיולעב טרעו ס ע ? ַא ואוו ,זײרק-רַאלַאּפ םוצ רעטנעהענ

 ,ןַאד זיא לָאּפ-דיז םעד םורַא) גָאט זיולב ןעטרָאד זיא סע זַא ,טניימ סע
 ףיוא טלעטשעגנרַאפ יוװ ,טכַאנ זיולב רעדָא ?עקנוד סעלַא ,טרהעקרעפ

 .(ןעטנוא 109 גנונכייצ רעד
 רעד ,ןעטנַאזעגנעבױא םעד ןיא טכארטעגניירַא ךיז טָאה סע רעוו

 עכיילגנוא יד ןעגעוו ןעננורעלקרע ערעטייוו ןיא טינ ןיוש ךיז טגיטיונ
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 -עי סע טעװ 104 גנונכייצ יד ,ןעטייצ-סערהאי ענעדעישרעפ ןיא געט
 | | | .ןעבַאמ רעבילטייד סלַאפנעד

 ןיא סעיציזַאּפ ענעדעישרעפ ןיא דרע יד טלעטשענרַאֿפ זיא ַאד

 -יל עגידכעלייק יד .דרע רעד םורַא עזייר רעכילרהעי רהיא ןופ ףיולרעפ |

 רעד ןופ ט י ב ר ַא יד טנעכייצעב סּפילע ןַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא עינ
 -יז ןיא ןעבָאה ייברעד ףראד ןעמ .ןוז רעדנעלהַארטש רעד םורַא דרע

 עיצרָאּפָארּפ ןיא ןערָאװעג טכַאמעג טינ זיא גנונכייצ עגיזָאד יד זַא ,ןענ
 סע ןעק ןעמ .ןוז רעד ןופ ןוא טיברָא רעד ןופ ןעטייקסיורנ יד וצ
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 רעכילרהעי רהיא ףיוא דרע רעד ןופ סעיציזָאּפ 12---,104 גנונכבווצ

 .ןוז רעד םורָא עזייר

 רעד ןיא .רעיּפַאּפ ?עקיטש ַא ףיוא ןעבעגרעביא טינ סרעדנַא רעבָא
 ,סיורג יוזא ןוז יד ןוא טיברַא יד ןעשיווצ טייקטייוו יד זיא טייקכילקריוו

 יד יו ןעלנוק עכלעזַא דנעזיוט 12 ןענעלסיוא רהיא ףיוא ןעק ןעמ זַא
 ךרע יד ןענכייצ לָאז ןעמ ןעוו .ןוז יד יוװ ןעלגוק עכלעזַא 110 ןוא דרע
 וצ טַאהעג ןעמ טלָאװ ,טיברַא רעזיד וצ עיצרָאּפָארּפ ןיא ןוז יד ןוא
 -רעפ וצ רעבָא ָאד זיא רקיע רעד .ךעלעטניּפ סלַא זיולב ייז ןעריקראמ

 םורַאד ןוא ,ןעטייצ-סערהָאי יד טיול דרע רעד ןופ סעיציזַאּפ יד ןענכייצ
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 ךיוא ןוא ןוז רעד ראפ רעסערג וליפַא טלעטשעגרָאפ דרע יד סע טרעוו
 .ןענַאידירעמ ןוא ןעלעלַארַאּפ עגינייא טימ סובָאלג ַא סלא

 גנונבייצ עדנערירטסוליא עזיד ןעטכַארטעב רעטנעהענ רימָאל ,ןונ

 ןַא ןיא דרע יד ךיז טניפעג טַאנָאמ ןערעי .,ןעטייצ-סערהָאי יד ןופ

 טימ ,ןעלייהט ערהיא עלַא ןוא ,ןוז רעד וצ וויטקעּפסער עיציזַאּפ רעדנַא

 רעגינעוו רעדָא רהעמ ןַאד ןערעװו ,רָאטַאװקע ןופ עמהאנסיוא רעד
 ןעסייוו רימ יוװ ,ןעלהַארטש-ןענוז יד ןופ טמעראוועג ןוא ןעטכיולעב

 ,ןעננורעדנע ע ב ? ע ז י ד רָאפ ןעמוק רהָאי ןעדעי רונ ;ןיֹוש סע
 -רעביא סרעּפרעק עשילמיה ןופ יו ,דרע רעד ןופ ןעננוגעוועב יד ?ייוו

 עט מי טש ע ב ןיא עגיסעמלעגער ךָאד ןענייז ,טּפיװ

 : .ןע ד ָאיר ּפ
 -בייצ רעד ףיוא טריקרַאמ יו ,עיציזַאּפ ַאזַא ןיא זיא דרע יד תעשבי

 ךיז יז טניפעג ,רהָאי-יינ םורא ךילמענ ,דנַאה רעקניל רעד וצ 4 גנונ

 ,טרערעג שימַאנַארטסַא רעדא ,ןוז רעד וצ ןע ט ס טנ ע הענ םִא

 עיציזַאּפ רעד ןיא זיא יז תעשב ןוא ,ע י ? ע ה י ר ע ּפ רהיא ןיא
 -עג ,(ילוי ןיא) רעטעּפש רהַאי בלַאה ַא רחעפעגנוא טימ ,רעביאנעגעג
 .רהיא ןיא רעדָא ,ןוז רעד ןופ |ןע ט ס ע טייוו םא ךיז יז טניפ
 ס'ררע רעד ןופ ןעטקנוּפ ייווצ עזיד ןעשיווצ עיניל יד .עיל עפ ַא
 ןופ עי נ י ? יד ןעפורעג עימָאנַארטסַא רעד ןיא טרעוו טיברָא
 .טיברַא רעד ןופ ס קַא ע ס יו ר ג יד רעדָא ,ןע די ספ ַא

 "עג דרע יד ואוו ,טיברַא רעד ןופ ןעטקנוּפ ייווצ יד ןעשיווצ עיניל יד
 -רעשניוו ןיא ןוא (ינוי ןעט91 םעד) סיטסלָאס-רעמוז ןיא ךיז טניפ
 ןופ עיניל יד ןעפורעג טרעוו ,(רעבמעצעד ןעט91 םעד) סיטסלָאס

 רונ ,ןעּפַאװצ טינ ןעלַאפ סעיניל ייווצ עזיד .ס ע ס י ט ס 5 ַא ס

 -ניוו ןעטנעכערעגסיוא יונעג ןוא ןעטמיטשעב א ךיז ןעשיווצ ןעדליב

 .104 גנונבייצ רעזנוא ףיוא יו ,5 ע ק

 ןיא רעביא ןעדייב .ייז טקַאה עכלעוו ,עיניל יר טגנאלעבנא סָאװ

 יד ואוו ,ןעטקנוּפ יד ןעשיווצ ךיז גידנעהיצ ,ןוז רעד ןופ רעטנעצ םעד

 (ץרעמ ןעט21 םעד) גנילהירפ ןופ נָאטכיילג םעד ןיא ךיז טניפעג דרע

 . טרעוו ,(רעבמעטּפעס ןעט21 םעד) טסברעה ןופ גָאטכיײלג םעד ןיא ןוא

 .סעסקָאניווקע ןופ עיניל יד ןעפורעג יז

 -ן ע ק נ ַא ד ע 2 ץלַא ןענייז סָאד זַא ,ןעקרעמעב וצ נירעביא זיא סע

 ןופ רעבָא ;ןע טקנוּפיןע קנַא דע ג ךױא ווא סע יניכ
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 ןיא דרע יד זא ,ךילדנעטשרעטטסכבלעז ךָאד סע זיא טייז רעדנַא רעד

 -לעזא ןערעדנַאווכרוד זומ ,ןוז רעד םורא עזייר רחיא

 .סעיניל עבלעזַא ןעציירקרע בידַא ןא ןעטקנוּפ עכ

 ןיא ןעטקנּפ ע? א טנע מט א דנו פט ץלא סָאד ןענייז סלאפנעדעי

 .ןעגנונכערסיוא עשימָאנַארטסַא

 .42 לעטיּפאק

 ןופ עטירד יד -- ,סעסקַאנװקע יד ןופ עיסעצערּפ יד,

 .דרע רעד ןופ ןעגנונעועב-טּפיוה ףלע יד

 ןיא םינ ןיוש ךיז ןעפרַאו דרע רעד ןופ ןעננונעוועב ערעדנַא יד

 ןעפור עכלעוו ,עטרעלקרע ןוא ענעבעירשעב-ןעביוא יד יװ ,ןעניוא יד

 ענעדעישרעפ יד ןופ ןוא טכַאנ ןוא גָאט ןופ ןעננוניישרע יד סורַא סע

 ןוא עננַאל ךָאנ טשרע ןעניפענסיוא ייז ןעק ןעמ רונ ;ןעטייצ-סערהָאי

 ךֶאֹנ ןוא סעירָאטַאװרעסבָא ןיא ןעגנוטכאבָאעב עניטלעפנרָאז רהעז

 .ןעננונכערסיוא עשיטאמעטַאמ עפעיט

 "עוועב עכלעזַא ןופ עטסרַאבקרעמעב ךיוא ןוא עטסעטנַאקעב יד

 -ווקע יד ןופ עי ס ע צ ע ר ּפ , ןעמָאנ םעד טנַארט ןעגנוג

 ַא רַאפ סָאװ ,ןעטכַארטעב ןעלעוו רימ רעדייא רנ ."ס ע ס ק ָא נ

 טכבַאמ דרע יד זַא ,ןעניז ןיא ןעטלַאה רימָאַל ,זיא סָאד גנונעוועב ןימ

 רעסיוועג ַא ןיא טרעדנוזענבא ןעננונעוועב ערהיא ןופ עדעי ךרוד טינ

 -ענ ט נ ע מ ַא ס ןע ד ע י ןיא טרעוו יז רונ ,גנונדרַא ןוא עהייר

 -ע ר רעד סָאד ַאז ,ןע טייז ענע ד ע יש ר ע פ ןופ ןעבירט

 .גנעוו רעטמיטשעב ןייא ץלא ויא טַאט?וז
 : לעיּפשייב ןעדנעגלַאפ ךרוד ןערעוו ךילדנעטשרעפ זנוא טעװ סָאד

 -ב יי ? ג ןעגנַאלרעד רעלעיּפש עכילטע זַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז רימָאֿל

 -דרַאיליב ַא ףיוא ?אב ַא סנעקעטש ערעייז טיפ סױטש ַא גיט יי צ

 ךיז ,ךילריטַאנ ,ןַאד טעװ לַאב רעד ,ןעטייז ענעדעישרעפ ןיא שיט

 |ע ט מ י ט ש ע ב א ףױא גננוטכיר ר ע סיוו ענ א ןיא ןעלקייק

 .ןייז ןעלעוו ןעטייז עטצעזעגנעגעקטנַא ןופ ןעסיוטש יד בױא .נעוו
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 ןופ ךיז ןָאט רהיר א טינ רָאנ לַאב רעד טעװ ,טפַארק ןיא ךיילג טקנוּפ
 -רַאטש ןייז ןעלעוו טייז רעטכער רעד ןופ ןעסיוטש יר ביוא ןוא ; טרָא

 ' ןעלקייק ךיז לַאב רעד טעוו ,טייז רעקניל רעד ןופ ןעסיוטש יד ראפ רעק
 ןייז גנוגעוועבכ יד ךיוא טעוװ ,טרהעקרעפ בכיוא ןוא ,טייז רעקניל רעד וצ

 | ,טרהעקרעפ

 סע רונ ,ןחעטשרעפ וצ סָאד רעקינַאכעמ ןייק ןייז טינ ףראד ןעמ
 רעטרעוו יד טימ ןעמ טפור עקינַאכעמ רעד ןיא זַא ,ןעסיוו וצ טוג זיא

 -עב ַא ופ ט ַא ט ? ו ז ע ר םעד "עטפערק ןופ םַארנָאלעלַארַאפ

 ,עטפערק ערערהעמ רעדָא ייווצ ךרוד טכַאזרוארעפ טרעוו עכלעוו ,גנונעוו

 רעטנוא ןעּפעלש ןעשנעמ עכילטע רעדָא ייווצ ןעוו ,ןענַאז רימָאל טָא

 -ענמורַא זיא ןייטש ַא רעכלעוו טימ ,קירטש ַא ןופ ןעקע יד לעקניוו א

 -ילריטַאנ ,טעוװ ןייטש ןעטּפעלשעג ױזַא םעד ןופ גנוטכיר יד .,ןעדנוב

 יד ןופ טייז רעד וצ רע טנע הענ ןייז ץלַא ,עזייוורעכ
 רעּפעלש יד ןופ עטפערק יד לאפ ןיא ןוא .רעּפעלש ע ר ע ק ר ַא ט ש

 ,ױזַא טלעטשעגסיוא ןייז ןעלעוו ייז ןוא ךיילג ץנ ַאג ןייז ןעלעוו
 ? ע קס נ יו ו/ ַא ןופ ץיּפש םעד ןיא ןעניפעג ךיז לָאז ןייטש רעד זַא

 -עב ךיז ןייֵטש רעד טעוו ,קירטש רעד ןופ ןעקע ענעניוצעגנָא יד ןעשיווצ

 ף י | א ל?עקניו םעד ןעקַאהרעביא טעוו סָאװ ,געוו א ףיוא ןעגעוו

 -עטאמ ןוא עקינַאכעמ טנערעלענ טלָאװ רהיא ןעוו ןא .ט פ ? ע ה

 -עּפעלש רעדָא סענעהיצ ַאזַא ןופ זַא ,טסואוועג רהיא טלָאװ ,עקיטַאמ

 טכַאמ סע -- רעּפרעק ַא ףיוא ןעקריוו טנעמַאמ ןעדעי ןיא ןעוו ,סענ

 -- לעגוק-דרע ןַא רעדָא לענוקדדרַאיליב ַא ,זיא רע סיורג יו סיוא טינ

 ןעשיווצ ןעדליב ןעננוטכיר ערעייז סָאװ ,עטפערק ע כ י י 5 ג ייווצ
 .געװו רע גיד כע לייק א ןייז טָאטלוזער רעד זומ ,?עקניוו ַא ךיז

 ,טינ רָאנ ןעהעז רימ זַא ,ןעלעטשרָאפ רעטייוו ךיז ריִמֲאֹל טצעי

 ךיז טלעקייק רע רונ ,שיט-דראיליב א ףיוא לַאב ַא טסיוטש סע רעוו
 גירעגניינ סיוועג ןַאד ןעלעוו ריס .זיירק ןעטמיטשעב ַא ןיא ץלַא ךָאד
 ןעפור עטפערק עכלעוו ןוא טחעשעג סָאד ױזַא יו ,ןעניפעגוצסיוא ןייז

 'רימ ביוא ןוא ,ערעדנא ןייק טינ ןוא ננונעוועב ַאזַא אקוד סיורַא סע

 סעּפע ,טייקיסעמל?לענע רנו א ןַא סעּפע ןעקרעמעב ןעלעוו

 ,ךילריטַאנ ,רימ ןעלעוו ,גנוגעוועב רעניזָאד רעד ןיא גנורע טש א
 | .ןופרעד ןעכַאזרוא יד ןעכוז ךיוא |

 -עוועב רעניימעגלַא רעד ןיא טכוז ןעמ סָאװ ,סע זיא סָאד ,ןונ
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 -ע מ ל ע ג ע ר נו א עסיוועג טקרעמעב ןעמ לייוו ,דרע רעד ןופ גנוג

 רַאפ ןעמוק סע .טורשרַאפ רהיא ףיוא ןעסייקניס

 טלעקייק דרע יד תעשב ןעננול סיי ר ט ,ןעגָאז וצ ָאז ,עסיוועג

 יי .טיברַא רהיא ףיוא ךיז
 {ןעטמיטשעב א ףיוא דרע יד סע ןעביירט עכלעוו עטפערק יד ןעגעוו

 -ַאק עטסקענ יד ןיא ןעדייר רימ ןעלעוו ,ןעטענַאלּפ ערעדנַא ךיוא יו ,געוו

 יד טנעקרעד ןעמ ױזַא יוװ ,ןעבענרעביא זיולב רימ ןעלעוו ָאד .ךעלטיּפ

 יונעג ןוא ךילדנירג טשרַאפ ןעמ ןעוו ,עטפערק עזיד ןופ ןעגנוקריוו

 רעד ןיא (ןעגנורעטש) ןענַאיצַאברוטרעּפ ןוא ןעטייקגיסעמלעגערנוא יד

 | | ,גנוגעוועב ס'דרע

 יוזַא ךיז טלעקייק ,ןייֵלַא ךיז םורַא ךיז טחערד דרע יד תעשב טָא

 עדעי ןיא ךיוא יז טרעוו ,שיט-דרַאיליב א ףיֹוא לַאב ַא ,ןעגָאז רימָאל ,יוו

 .טיברַא רהיא ףיוא טפארק רענידלַאװג ַא טימ ט פ ע 5 ש ע ג עור

 סאו ,טייקטייוו ַא ךרוד יז טהילפ ןעדנוטש 94 ןיא זא ,טבַאמ סָאד

 .רעטעמַאיד רהיא ראפ ר ע נג נ ע ? לָאמ 900 ןיא

 ּׁש

 2000 000 יי סט 0000 6000 70 5000 0000 0

 רעד טימ ךיילגרעפ ןיא דרע רעד ןופ רעטעמַאיד רעד---108 גנונכויצ
 ףיוא עדנוטש (1) ןיוא ןיא ךרוד טפיול יז סָאװ עקערטש

 ,ןוז רעד םורַא עזיור רהיא

 שעזיד ןעשיווצ דעישרעטנוא םעד רָאפ טלעטש 109 גנונכייצ יד
 ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יווװ .,עדנוטש ןייא ןופ ףיולרעפ ןיא ןעקערטש
 רעד ןופ גנעל יד זיא ,ןוז רעד ןופ טייקטייוו רעד רעביא לעטיּפַאק םעד
 סָאװ ,טייצ רעד ןיא רעבָא ; רעטעמַאליק 12,749 רעטעמאיד ס'דרע

 ןופ לייהט ןעט94 א ךרוד טכַאמ רעדָא עדנוטש ַא ךיז טלעקייק דרע יד
 רהיא ףיוא רעטעמַאליק 106,000 ךרוד יז טבעווש ,זיירק םענעגייא רהיא

 רהיא ראפ ר ע ג נ ע ? לָאמ לעטירד ַא ןוא 9 ןזיא סָאד ,טיברַא
 -8א ס | ע ר ע י ןיא עיצרָאּפָארּפדננעל עזיד זיא ױזַא .רעטעמַאיד

 -רעד ?לאב ַא סָאװ ,טייצ רעד ןיא זַא ,רָאפ ךייא טלעטש טָא ,טנ ע מ

 א ףיוא קעווא רע טהילפ ,שיט-דרַאיליב ן'פיוא הערד א ךיז טגנַאל
 ,רעטעמַאיד ןייז ןופ גנעל יד לָאמ לעטירד א ןוא 8 זיא סָאװ ,טייקטייוו
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 -ייקלענש עגיסעמסינטלעהרעפ יד ןעגעוו ףירנעב ַא ןעבָאה רהיא טעוו

 | ,דרע רעד ןופ ןעגנונעוועב ייווצ עזיד ןופ ןעט

 ץְלַא ױזַא ךיז טחערד דרע יד תעשב ,רעבָא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 -ע נג ק י ר װו צ ?עסיבא יז טרעוו ,ןוז רעד םורַא ןוא סקַא רהיא םורַא

 ןעגנַאפ ןעטייצ-סערהָאי יד סָאד ָאז ,עזייר רהיא ףיױוא } ע ט ל ַא ה
 - ס נ ַאוו ַא רונ ,טנעמַאמ ןעבלעז םעד ןיא רהָאי ןעדעי ןַא טינ ךיז

 טשרעוצ ,רעהירפ ןעדנוקעס עכילטע טימ ןַא ךיז ןעגנַאפ ,ץלַא ן ע ר

 ןעשיכירג-טלַא ןעטסערג םעד ןופ ןערָאװעג ןענופענסיוא סָאד זיא

 -סיוא ןיוש זנוא זיא סע ןעמָאנ סעמעו ,סוכ ר ַא פי ה סםָאנַארטסַא

 סע רע זיא ןעננאנרעד .ךעלטיּפַאק ענירָאפ ןיא ןענַאמרעד וצ ןעמוקעג

 רונ ,גילעפוצ טינ גנונכער-טייצ עכילטסירק יד ראפ 180 רהאי ַא טימ

 -תטכַאבָאעב ענענייא ענייז ן ע כ י ? ג ר ע פ טָאה רע יװ םעדכָאנ

 -ָארטסַא יד טימ לעיצעּפס ,רעגנעגרָאפ ענייז ןופ עניזָאד יד טימ ןעג

 -ַא כ ַא מ י ט ןעמָאנ ן'טימ ייז ןופ רענייא סָאװ ,ןעלעבַאט עשימָאנ
 בלאה ַא ןוא טרעדנוהרהַאי ַא טימ טלעטשעננעמַאזוצ טָאה ,ס י ר

 ,טייצ יד יונעג ןעלעטשוצטסעפ טכוזעג טָאה סוכרַאּפיחה .רע הירפ

 םהיא טָאה סָאד ןוא ,גָאטכיילג-סגנילהירפ רעד ןָא ךיז טגנַאפ סע ןעוו

 -נ ע טייצ עניזָאד יד זַא ,גנוקעדטנע רעגיטכיוו רעד וצ טרחיפעג

 ףיולרעפ ןיא רעבָא ,וליפַא םאזנַאל רחעז ,ץ ?ַא ךיז ט ר ע ד
 סע טסייה גנורעדנע עזיד .,רעניטנעק ץלא סע טרעוו עטרעדנוהרהָאי ןופ

 ג נו ר ּפ ש ר ַא פ טניימ סע סָאװ ,"סעסקָאניוװקע ןופ עיסעצערּפ

 ,גנונעוועב עזיד ךרוד .נעטכיילנ יד ןופ גנ ַא נ סיו א ר ַא פ רעדָא

 ,ט ייז-ב ר עמ וצ טייז-ח ר ז מ ןופ רָאפ טמוק עכלעוו

 ןעננוגעוועב עכילרהעי ןוא עכילנעט יד יו ט ר ח ע ק ר ע פ ָאזלַא

 -ביילגיסגנילהירפ ןייא ןעשיווצ דָאירעּפ רעד סע טרעוו ,דרע רעד ןופ

 א טניימ סע סָאװו ,ר ע צ ר י ק סָאװטע ןעטסקענ םעד ןוא גָאט

 -- ס נ אוו ַא ןַא רעדַָא רח אי ןופ ננורענעלקרעפ

 שימָאנַארטסַא טרעוו רעכלעו ,ננ א פנ ָא ןייז ןופ ננור
 טכיירגרעד קיטּפילקע רהיא ףיוא ןוז יד יו ,טנעמַאמ םעד ןופ טנעכערעג

 .גנילהירפ ןיא רָאטַאוװקע םעד

 טיול .,רעניילק א רהעז ייברעד זיא טייצ ןיא דעישרעטנוא רעד

 -רעטנוא ןא זיולב ןעמוקעגסיוא סע זיא סוכרַאּפיה ןופ ןעננונכער יד

 -נַא םעד ןוא סקָאניוװקע-ננילהירפ ןייא ןעשיווצ ןעדנוקעס 26 ןיא דעיש
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 ןוא ,רעיונעג טשרָאפענסיוא סע ןעבָאה רענלַאפכָאנ ענייז .ןערעד

 ןעגנוטסעמסיוא ,ןעגנושרָאפ עכילדנירג רהעז ךָאנ ,ןעמ סייוו טנייה

 -רהעי זיא "סעסקָאניױװקע יד ןופ עיסעצערּפ , יד זַא ,ןעננונכערסיוא ןוא

 ,דארג ַא ןופ לעט71 ןַא םורַא רעדָא ,ןעדנוקעס 50 ןופ רהעמ סָאװטע ךיל

 -יווקע רעד ךרוד טרעדנאװ רהָאי 71 עדעי רהעפעגנוא זַא ,טניימ סָאד

 .ד ַא ר נג ן יי א רָאטַאוװקע םעד ןופ זיירק םעד ףיוא טקנוּפ-סקַאנ

 -ַאװקע ןעצנַאג םעד ןערעדנאווכרוד לָאז טקנוּפ רעניזָאד רעד םוא

 ,(דַארג 560 ןיא טלייהטוצ ךָאד טרעוו זיירק רעדעי ןוא) זיירק ןעלַאירָאט
 .רהָאי 28,500 רהעפעגנוא ןערעיוד ָאזלַא סע טעוו

 ךייא טלעטש ,עטנַאזעננעבױא סָאד ןעמהענעב וצ רעטכייל םוא

 טקנוּפ רהַאי 100 ַא רדסכ ןהעג ןענעק לָאז סָאװ ,רענייז אזא רָאפ

 ןעלעטשנָא ןעלָאז רימ ןעוו .,ןוז רעד םורַא דרע יד יוװ ,טייצ ןיא ױזַא
 םעד ןיא עדארג טַאלב-רעפיצ ןופ טקנוּפ ןעסיוועג ַא ףיוא רעזייוו ןייז

 טריקרַאמ רענייז-ךענוז רעד תעשב סקָאניװקע-גנילהירפ םעד ןופ גָאט

 ןוא ,ץרעמ ןעט91 ןופ גָאט ןעטימ ןיא ,טדערעג רעכאפנייא רעדָא 9
 זַא ,ןעניפענסיוא רימ ןעלעוו ,םזינַאכעמ ןייז טימ ןעזָאלקעװא םהיא
 רעגייז-ןענוז רעד תעשב ,ץירעמ ןעט91 ןעטסקענ םעד ,םורַא רהָאי ַא ןיא

 -ירגנרע ד טינ רעזייוו רעד ןיוש טעוװ ,12 ןעריקרַאמ רעדיוו טעוװ
 טעו סע רונ ,טַאלברעפיצ ן'פיוא טקנוּפ ןעבלעז םעד ן| ע כ

 ןעמוקוצ רעדיוו טעװו רע יב ,טייצ עסיווע ג א ןעמהענ ןעזומ

 םעד ןעטסעמ ןעלָאז רימ ןעוו זַא ,רעטייוו רַאפ ךייא טלעטש .,ןיהַא

 ,לעיפ ױזַא זיא סָאד זַא ,ןעניפענסיוא רימ ןעלעוו ,דעישרעטנוא ןעגיזאר

 ןעט71 ןַא רהעפעגנוא ןעכַאמוצכרוד רעזייוו םעד טמהענ סע ל?עיפ יו

 ,טעוו רהָאי 71 ןופ ףיולרעפ ןיא .ןעדנוקעס 50 רערָא ,דארג א ןופ לייהט

 םעד ןופ רַארג ןעצנַאג א ףױא } ה ע ט ש פ ַא רעזייוו רעד ,ָאזלא

 -100 רעזנוא ןופ טַאלב-רעפיצ םעד ףיֹוא טקנוּפ-סקַאניױװקע ןעטשרע

 -ייז רעבלעז רעד זַא ,ןעמהעננָא ןעלאז רימ ןעוו ןוא ,רענייז ןעגירהעי

 םעד גידנעצריקרעפ ץלא ,רעהפיוא ןהֶא ןהענ ןענעק ױזַא טעוװו רעג

 -ערסיוא סעימָאנַארטסַא ןהָא רָאנ רימ ןעלעוו ,ןעדנוקעס 80 ףיוא רהָאי

 -הענ ןעזומ טעװ סע זַא ,800 ףיוא רהָאי 71 גידנעריצילּפיטלומ ,ןענעכ
 ַא ןערעדנַאװכרוד ױזַא םעוו רעזייוו רעד זיב ,רהָאי 28,800 םורַא ןעמ

 ןעבָאה רימ ןענַאװ ןופ ,טקנוּפ ןעבלעז םוצ ןעמוקוצ ןוא זיירק ןעצנַאג
 | /  .ןָאטעג זָאל ַא םהיא
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 ןעשילמיה ן'פיוא טריקרַאמ ןערעוו ןעטַאלב-רעפיצ עכלעזַא ןוא
 רעד ןיא ייז ןופ רענייא .ןרעטש עסקיפ עסיוועג ןעשיווצ בלעוועג

 ערעזנוא ןיא .,קיטּפילקע יד -- תולזמ יד ןעשיווצ ןוז רעד ןופ נעוו

 ןיא רעבָא ,םינד ?זמ ןיא סקַאניױװקע-גנילהירפ רעד רָאֿפ טמוק ןעטייצ

 רעד ןופ גנַאפנָא רעד םורַא .ילד ?זמ ןיא ןעריסַאּפ סע טעוװ ןעצרוק

 טימ ןוא הלט לזמ ןיא טריסַאּפ סע טָאה גנונכעריטייצ רעכילטסירק

 ןַא ןיא ץלַא ױזַא ןוא ,(* רוש לזמ ןיא --- רעהירפ ךָאנ 9150 רהָאי ַא

 טקנוּפ-סקָאניױװקע רעד זיב. ,רהָאי 9150 עדעי רהעפעגנוא לזמ רעדנַא

 | | .קיטּפילקע ןופ זיירק ןעצנַאג םעד ךרוד טכַאמ

 ןעסיוו טנעקעג טינ רָאנ ןעמ טָאה גנונעוועב ַאזַא ןופ עכַאזרוא יד

 סע ןעמ ןעק ןעטייצ ערעזנוא ןיא טשרע .ןעטייצ סע'סוכרַאּפיה ןיא

 עשימַאנַארטסַא-טכע טימ ןוא ןערעלקרע די? ט פ ַאש נע סיוו

 רעד ןופ טמוק סָאד .ןענעכערסיוא ןוא ןעטסעמסיוא טייקניאיונעג

 םעד ףיוא הנבל רעד ןופ ןוא ןוז רעד ופ ט פַאר קד-סגנ והיצוצ

 טלָאװ דרע יד ןעו .ר ַא ט ַאֹוו ק ע רהיא םורא דרע רעד ןופ סַאּפ

 -רעווש ןופ רעטנעצ רהיא טלָאװ ,לענוק רענעמַאקלָאפ ַא ןעוועג עקַאט

 רעד ןופ ןעגנוהיצוצ יד ןוא ,ןעטימ רהיא ןיא טקנוּפ ןעוועג טייק

 רהיא ףיוא גנוקריוו ַאזַא טָאהעג טינ ןַאד ןעטלָאװ ןוז רעד ןופ ןוא הנבל

 -ַא ל ּפמ ע ג | צ לעסיבַא זיא יז ?ייוו ,רָאפ טמוק סָאד יוװ ,גנוגעוועב

 יו סעּפע ,ןע גיוצ עג סיו א ןוא ןעלָאּפ ערהיא יב טניצ

 ,רָאטַאװקע ם'ייב ,טעצרַאטעגסױרַא

 רעד ןופ ם ר ַא פ עזיד ןעגעוו ןעגנוטכַארטעב ערעטנעהענ ןיא

 סױרַא ןופרעד טמוק סע סָאװ ,טייקניסעמלעגערנוא יד ןעגעוו ןוא דרע

 ,ןעזָאלניײרַא טינ ַאד ךיז רימ ןענעק ,ןוז רעד םורַא גנוגעוועב רהיא ןיא

 רעד רונ .עסינטנעק עשיטַאמעטַאמ עפעיט רהעז טרעדַאפ סָאד ?ייוו

 ; עימָאנָארטסַא רערעלוּפָאּפ ןייז ןיא ייברעד טקרעמעב ןָאירַאמַאלּפ (*

 םעד טנעכייצרעפ רעהעז-ןרעטש יד סע ןעבָאה ןעטיוצ ענעו ןיא םינּפַא,
 -רוטלוק עגיטייצרעפ יד ןופ ןעהטומ עזעיגילער עלַא זיא לייוו ,קַאידָאז
 טפַארק רעדנעבעלפיוא רעד טימ ןערָאװעג ןעדנוברעפ "סקָא , רעד זיא רעקלעפ

 ןיא סעכלעזַא סעּפע טינ טניפעג ןעמ דנערהעוו ,גנילהירפ ןיא ןוז רעד ןופ
 ,."(םימואת לומ) גנוליווצ ן'מימ גנודניברעפ

 טלעיּפשעג טָאה רוש לזמ רעדָא "סקָא רעשילמיה , רעד עלָאר ַא ראפ סָאװ
 ,ד עגַאלויב רעד ןיא טרעלקרע טרעוו ,טסנעידנעצעג ןעטלַא ןוא
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 טביילב דרע רעד ןופ סקַא יד סָאװ ,זיא ןופרעד טאטלוזער רעטסגיטנעק

 ,ךיז ט 9 ע סיי ר ט רונ ,עיציזַאּפ רעבלעז רעד ןיא גידנעטש טינ
 .זיירק ןעסיווענ ַא ןיא טרעדנַאוו ןוא ,ןעגאז וצ אז

 -רעפיצ רעשילמיה רעטייווצ רעד סע זיא זיירק רעניזָאד רעד
 יד ןופ עיסעצערּפ , יד טנעכייצרעפ טרעוו סע ןעכלעוו ףיוא ,טַאלב

 {ופ רענייא זיא טַאלב-רעפיצ ןעזיד ףיוא רעזייוו רעד ."סעסקָאניוװקע

 -עוועב יד ןעטכַארטעב ָאד ןעלעוו רימ ,סקַא ס'דרע רעד ןופ ןעלָאּפ יד

 רימ יו ,ןעניוא יד ןיא ךיז טפראוו רע ?ייוו ,לָאּפ-דרָאנ םעד ןופ גנונ

 {ןעניטנעק רהעז ַא ךרוד ,ךעלטיּפַאק עטשרע יד ןופ ןיוש סע ןעפסייוו

 -עוועב אזַא .ןרעטשי-רַאלַאּפ ןעמָאנ םעד עקַאט טנָארט סָאװ ,ןרעטש

 .סקַא ס'דרע רעד ןופ קע רעכילדיז רעד ךיוא ,ךילריטַאנ ,ךרוד טכַאמ גנוג

 {ןעבעל בלעוועג ןעשילמיה ןופ לָאּפ-דרַאנ רעד ךיז טניפעג טנייה

 -ררָאנ ערעזנוא ןיא זַא ,ןיוש ךָאד ןעסייוו רימ .,"ןרעטשירַאלַאּפ , םעד
 {יא םהיא םורָא ךיז ןעהערד ןרעטש עֶלַא יו ,סיוא סע טהעז רעדנעל עכיל

 -על זיא לעמיה ן'םיוא עיציזַאּפ ןייז ?ייוו ,ןעדנוטש 24 עֶלַא ןעזיירק
 לָאמ עלַא טינ רעבָא ,דרָאנ םוצ סקַא ס'דרע רעד ןופ עיניל רעד ןעב

 סע ןייז ױזַא סע טעוװו לָאמ עלַא טינ ןוא ןעוועג ױזַא עדַארנ סע זיא
 -טסירק רעד ראפ רהָאי 2700 טימ זַא ,טלעטשעגטסעפ שירָאטסיה זיא

 {ַא טכארטעב רעהעז-ךרעטש עשיזעניכ יד ןעבָאה גנונכער-טייצ רעכיל

 ("ןָאנַארד  עּפורג-ןרעטש רעד ןופ ,"אפלא , ;ךילמענ) ןרעטש רעדנַא

 ,סלָאמאד ןעוועג עקַאט סע ןיא יוזא ןוא .ןרעטש-ראלַאּפ םעד ראפ

 עלייוורעד ,טייצ רעזנוא ןיא ןעגנונכערסיוא עשימָאנַארטסַא יד טיול

 -רַאלָאּפ , ןעניטנייה רעזנוא וצ לָאּפ"דרַאנ רעד ץלַא ךיז טרעטנעהענ

 ןעלעוו ייז ןעוו ,2108 רהַאי םעד זיב ןייז סע טעוװ ױזַא ןוא ,"ןרעטש

 .,ןערעדנא ןופ רעניא }{ ע ר ע ט י י וו ר ע ד רהעמ ץלַא ךיז

 ןעמוק רעדיוו ןעלעוו ייז זיכ רהָאי 25,500 ןעמהענ ןעזומ טעװ סע ןוא

 טעוו 18,600 רהֶאי ןיא .סעיציזָאּפ עוויטקעּפסער עניטנייה ערעייז ןיא
 םעד ףיוא ןרעטש ןעטסלעה םעד ןעבעל ןעניפעג ךיז לָאּפ-דרַאנ רעד

 ןרעטש ןעטנַאקעב זנוא ןיוש םעד ןעבעל ךילמענ ,לעמיה ןעכילדרָאנ
 ןופ ןרעטש רעניזָאד רעד .,"ַאריל , עּפורנ-רעטש רעד ןופ "אנעוו,

 ףיולרעפ ןיא ןרעטשירַאלַאּפ רעד ןייז ןַאד טעװ דיוטיננַאמ רעטשרע
 ראפ ןעוועג סע זיא רע יו ױזַא ,רחָאי דנעזיוט יירד רחעפעגנוא ןופ

 ,רעהירפ רהאי דנעזיוט ןהעצרעפ טימ ןערעטלעי-רוא ערעזנוא
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 ךרוד ןרעטש עסקיפ יד ןעשיווצ לָאּפ-דרָאנ םעד ןופ זיירק רעד
 -בייצ רעד ףיוא טריקרַאמ זיא "סעסקַאניױװקע יד ןופ עיסעצערּפ , יד

 .לס ,ז רעד ףיוא ןעזיוועגנָא ןוא (28 ,ז העז) 5 גנונ

 עסקיֿפ יד ןעשיווצ לָאּפ-דרַאנ םעד ןופ גנוגעוועב עמַאזננַאל עזיד
 ,לעריירד ַא ןופ גנוגעוועב יד ךרוד ןערעוו טלעטשעגרָאפ ןעק ןרעטש

 טהערד לעכליּפש עזיד ןעוו ,טייצ רעד ןיא .,106 גנונכייצ רעד ףיוא יו
 ץיּפש רעטשרעביוא רעד טכאמ ,ץיּפש ןעטשרעטנוא םעד םורַא ךיז
 ןופ סקַא יד .ךעלעטניּפ טימ ןעביוא טריקראמ יו ,זיירק ַאזַא ךיוא ךרוד

 רָאפ טמוק סע יווַא יוװ ,לעדיירד ַא ךרוד גנולעטשרָאפ ַא---,106 גנונכווצ

 רעד ןופ טַאטלוזער סלַא ,סקַא ס'דרע רעד ןופ גנוגעוועב יד

 ,"סעסקָאניוװקע יד ןופ עיסעצערּפ

 ךָאד טביילב (עיניל עטלעטניּפעג ַא ךרוד טריקרַאמ) לעדיירד רעד
 -עב ַא ףיֹוא שיט ןופ ךעלפרעבָא רעד וצ ןע ניו ב ענו צ ץלַא

 .טסבלעז ךיז םורַא ןעזיירק טכַאמ לעדיירד יד תעשב לעקניוו ןעטמסיטש

 סע זַא ,ױזַא א פ ו ג ס ק ַא יד ךיז טנעוװעב טייצ רעבלעז רעד ןיא

 עכלעוו ,עיניל ַא םורַא (רעקוצ ּפָאק ַא ?שמל יוװ) סונָאק ַא ךיז טעדליב

 ןופ ךיז טהיצ עכלעוו ןוא שיט םוצ ח על וקיד נע ּפ ר ע ּפ זיא

 ןופ רעטנעצ םוצ זיב ?עריירד רעד ןופ ט קנופירַא פׁש נָא םעד
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 ערעלוקידנעּפרעּפ עניזַאד יד .,ץיּפש ןעטשרעביוא םעד ןופ זיירק םעד

 -נוא ףיוא טריקרַאמ ןענייז ,םונַאק סעד ןופ ןעטייז יד דיוא יו ,עיניל
 .סעיניל עטלעטניּפעג טימ 106 גנונכייצ רעז

 רהעפעגנוא ןופ ףיולרעפ ןיא סע ךיז טעדליב סונַאק ןימ ַאזַא טָא
 .טַאטלוזער סלא ,סקַא ס'דרע רעד ןופ גנוגעוועב יד ךרוד רהָאי 0

 - םעד ףיוא הנבל רעד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ רעד ןופ

 .ןערָאװעג טגָאזעג ןעביוא ןיוש זיא סָאד יוװ ,דרע רעד ןופ רָאטַאוװקע

 עז ט ע ר ב ַא ,ט7 א ה ּפ ַא ןא יװ טקריוו גנוהיצוצ עגיזָאד יר

 םורַא דרע רעד ןופ גנונעוועב רעכילנחעוווועג רעד ףיוא (זַאמרָאט)

 גנוטכיר רעד ןיא ךיז טנַארט דרע יד סָאװ ,ענר רעדעי ןיא .ןוז רעד

 םעד םורא סַאּפ רהיא טרעוו ,טיברָא רהיא ףיוא חרזמ וצ ברעמ ןופ

 ,גננטכיר ר ע ט ר ה עק רע פ אןיא ןע ניו צ ע ג רָאטַאװקע

 ןעמ סָאװ ,גנונעוועב יד סע טהעטשטנע יוזא ןוא ,ברעמ וצ חרזמ ןופ

 ."סעסקַאניווקע יד ןופ עיסעצערּפ , טפור

 .49 לעטיּפַאק

 דרע רעד ןופ ןעגנונעװעב-טּפיוה ערעדנַא 8 יד

  ייז ןעמ ןעק ,דרע רעד ןופ ןעגנוגעוועב ערעדנא יד טגנאלעבנָא סָאװ

 -ַאמעטַאמ ערעכעה יד ךילדנירג טרידוטש ןעמ ןעוו ,טשרע ןהעטשרעפ

 זיולב ייז ןעמ טביירשעב קרעוו עשימָאנַארטסַא ערעלוּפָאּפ ןיא .קיט

 ןעלעוו ױזַא .,ךילנהעוועגנ ייז טפור ןעמ יו ,רעביא טיג ןעמ ןוא ?עסיבא

 ,לעטיּפַאק ןעזיד ןיא ןָאט ךיוא סע רימ
 טמוק ןעגנוגעװעב-טּפיוה ףלע ס'ררע רעד ןופ ע ט ר ע פ יד ,ןונ

 תוכייש עטנעהָאנ ַא טאה יז .חנבל רעד ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ יד ךרוד

 ,"סעסקָאניװקע יד ןופ עיסעצערּפ, רעטנַאקעב זנוא ןיוש רעד טימ

 -רעווש ןיי א םורָא חנבל יד ןוא דרע יד ךיז ןענעוועב ךילטנעגייא

 ראפ רהעמ לָאמ 80 טנעװ דרע יד יװ ױזַא .רע ט נ עצ-טיי ק
 רע ט נ ע ה ע נ לָאמ 80 רעטנעצ רעניזָאד רעד םוראד זיא ,הנבל רעד

 .טקנוּפ-לַארטנעצ םוצ יו ,לעגוק-דרע םעד ןופ טקנוּפ-לַארטנעצ םוצ
 עזייר עכילטאנַאמ רהיא טכָאמ חנבל יד תעשב .לעגוק-חנבל םעד ןופ
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 -ייוו לָאמא ןוא זנוא וצ רעטנעהענ לָאמַא סיוא יז טמוק ,דרע רעד םורַא

 -וילנעב רעזנוא רעביא ךעלטיּפַאק יד ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יו ,רעט
 + "עוועב רעד ףיוא ןעסאמרעסיוועג ךיוא סע טקריוו ייברעד רעבָא ,רעט
 ,רעטנעצ-טייקרעווש ןעכילטפַאשניימעג רעייז םורַא דרע רעד ןופ גנוג
 / ןיא ןָאיצַאירַאװ ע ש י ד ַא י ר ע ּפ ַא ךרוד ןעקרעמעב ךיז טזָאל סָאד

 .דרע רעד וצ וויטקעּפסער ןוז רעד ןופ עיציזַאּפ רעד ןיא ןוא סיורג רעד
 .ןָאיצ ַא טונ ןעמאנ םעד טנַארט גנוגעועב ע ט פני פ יד

 -טַא יד ךרוד ךילמענ ,הנבל רעד ןופ ננוקריוו יד ךרוד רעדיוו טמוק יז

 ,דרע רעד ןופ ס ק ַא רעד ףיוא הנבל רעד ןופ ןָאיצקַאר

 ןָאיצַאירַאװ, ןעמָאנ םעד טנַארט ננונעוװעב ע ט ס ק ע ז יד
 ךרוד ןענעקרעד ךיז טזָאל יז .,"קיטּפילקע ןופ טעטיווקילבָא רעד ןופ
 ס'ררע רעד ופ טיי ק נע גיו בו ג | צ רעד ןיא ןעננורעדנע
 רעד ופ לע קניוו ר ע ד .עטרעדנוהרהָאי ןופ ףיולרעפ ןיא סקַא
 טימ .רעבלעז רעד גידנעטש טינ טביילב טייקנעגיובענוצ רעניזָאד

 גנונכער-טייצ רעכילטסירק רעד ראפ רהַאי טרעדנוה ףלע רהעפעגנוא

 עשיזעניכ ןופ ןערָאװעג ןעטסַאמענסיוא ?עקניוו רעניזָאד רעד זיא
 "עננוא טימ ; טונימ 94 רַארג 28 ןערָאװעג ןענופעג ןוא רעהעז-ןרעטש
 רעזיד זַא ,ןענופעג ןעננוטסעמ ךרוד ןעמ טָאה םעדכָאנ רהָאי 700 רהעפ
 זיא ןעגנוטסעמ עניטנייה טיול ןוא ,טונימ 49 רַארג 98 זיא לעקניוו
 ,זיא רהָאי 8000 עטצעל יד ןופ ףיולרעפ ןיא ,טונימ 97 דארג 95 רע

 לעקניוו ןעזיד ןוֿפ נג נ ו ר ע נ ע  ק ר ע פ. ַא ןעמוקענרַָאפ ,ָאזלא
 ' ,טונימ 97 ףיוא

 ןעדנוקעס 47 טימ רענעלק ץלַא טצעי טרעוו לעקניוו רעגיזָאד רעד
 ןעטסָאמענסיוא סע ןעבָאה ןעמָאנַארטסַא יו ,רחָאי 100 ןופ ךשמ ַא ןיא
 ,טייקכילטקניּפ רעטסערג רעד טימ טנעכערעגסיוא ןוא

 סקַא יד טלָאװ ,ןעגנאנעננָא ױזַא גידנעטש עקַאט טלָאװ סָאר ןעוו

 רהיא ֹוצ ר על וק יד נע ּפ ר ע פ ןערָאװעג ךילסילש דרע רעד ןופ

 רעד ףיוא ןָאזעס ןייא גידנעטש טאהעג ןַאד טלָאװ ןעמ ןוא ,טיברָא

 ,41 לעטיּפאק םעד ןיא ןערָאװעג טרעלקרע ןיוש זיא סָאד יוװ ,דרע

 ענעדעישרעפ יד ןופ ךַאזרוא יד ןענעו טדערעג ךיז טָאה סע ואוו

 -עב עניזָאד יד טָאה טייקכילקריוו רעד ןיא רעבָא .ןעטייצ:סערהָאי

 ןופ טעטיווקילבא יד .ץ ענע ר ג ןע ט מי ט ש ע ב ַא גנונעוו

 טרענעלקרעפ סקַא ס'ררע רעד ןופ טייקנעגיובעגוצ יד רעדָא קיטּפילקע
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 -ערגרעפ ,קירוצ סע טהעג רעהכַאנ רעבָא ,טייצ עסיוועג ַא עקַאט ךיז

 -עװעב ע שי ד ַא י ר ע פ ַא ךיוא זיא סָאד ,ץרוק .ךיז גידנערעס
 .ערעדנַא יד יוװ ױזַא ,ןעצענערנ עסיוועג ןיא ץלַא ,גנוג

 ןָאיצַאירַאװ, ןעמָאנ םעד טגָארט גנונעועב ע ט ע ב ע יז יד
 -נע רעסיוועג ַא ןיא סױרַא ךיז טנייצ סָאד ."טעטיצירטנעצסקע ןופ
 רהעמ טייקנידכעלייק רהיא זיא לָאמַא .טיברָא ס'דרע רעד ןופ גנורעד
 קירוצ רהָאי דנעזיוט ַא טימ .רעגינעוו לָאמַא ,לעקריצ ַא וצ טנעהַָאנ
 רעדייא רעסערג לָאמ יירד ןעוועג טעטיצירטנעצסקע עניזָאד יד זיא
 .םורַא דרע רעד ןופ געוו רעד ,רעטרעוו ערעדנַא טימ רעדָא ;טנייה
 .טנייה רעדיא ש י ט ּפ י ל ע ר ה ע מ ןעוועג ןַאד זיא ןוז רעד
 ךיילנ טעמכ ןייז טיברַא ס'דרע יד טעװ םורַא רחַאי דנעזיוט 94 ןיא

 טקנוּפ ןעטסעטייוו ַא ןהָא ,געוו ןעצנַאג רהיא ףיוא ןוז רעד ןופ טייוו
 טעװ רעהכַאנ .(עילעהירעּפ) טקנוּפ ןעטסטנעהענ ַא ןהָא ןוא (עילעפַא)
 טעװ ױזַא ןוא ,טעטיצירטנעצסקע רעניטנייה רעד וצ קירוצ ןעמוק סע
 -ױטרהָאי ןופ ףיולרעפ ןיא ןערעדנע שיד ַאיר ע ּפ ץלַא ךיז סע
 ' .ערנעז

 -סערהָאי יד ףיוא גנוקריוו עסיוועג ַא טָאה ןָאיצַאירַאװ עגיזָאד יד
 עסיוועג ןיא זַא ,סיוא טמוק םעד ךרוד ?ייוו ,ןעטַאמילק ןוא ןעטייצ
 -לֵאפ ןוא ןוז רעד ןופ טייוו ךיילג לָאמ עֶלַא טינ דרע יד זיא ןעגנוטכיר

 ע נ ע ד ע י ש ר ע פ דרע רעד ףיוא רעטרע עסיוועג ןעמוקעב דילג
 .ןעלהַארטש-טײקמירַאװ ןופ ןוא ןעלהַארטש-טכיל ןופ ןעטעטיטנַאוװק

 לָאמ עלַא טינ זיא ןעטרָאד זַא ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,טניימ סָאד
 | ,טלַאק רעדָא םירַאװ ךיילג

 ןופ ןָאיצַאירַאװ, ןעמָאנ םעד טגָארט גנוגעועב ע ט כ ַא יד
 ןופ עיניל , יד סָאװ ,םעד ןיא סױרַא ךיז טגייצ סָאד ."עילעהירעּפ רעד
 ןענירָאפ-רָאפ ןיא ןערָאװעג טדערעג זיא סע עכלעוו ןופ ,"ןעדיסּפַא ירד
 עילעהירעּפ רעד ןופ ךיז טהיצ עכלעוו ,עיניל יד טסייה סָאד ,לעטיּפַאק
 ןעסיוועג א ןופ ףיולרעפ ןיא סעיציזָאּפ רעהיא טרעדנע ,עילעּפַא רעד וצ
 רהיא ןיא ןענופעג דרע יד ךיז טָאה ,לעיּפשייב םוצ ,ױזַא .,דָאירעּפ
 טימ (סקַאניוװקע-טסברעה םעד) רעבמעטּפעס ןעט21 םעד עילעהירעּפ

 יד זיא קירוצ 070 רחַאי ַא טימ רעבָא ,קירוצ רהָאי 6000 רחעפעגנוא
 סיטסלָאס-רעטניו םעד דנערהעוו עילעהירעּפ רהיא ןיא ןעוועג דרע
 ערעזנוא זַא ,ןעוועג זיא ןופרעד טַאטלוזער רעד ןוא ,(רעבמעצעד זעט91)
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 סרעמוז יד ןוא עטלַאק ןעטסנינעוו םַא יד ןעוועג סלָאמַאד ןענייז סרעטניוו

 ןערעוו ןַאד טייז .ןעריסַאּפ רונ ןעק סָאד יוװ ,עסייה ןעטסנינעוו םַא יד

 ןיא .רעסייה ץלַא סרעמוז יד ןוא רעטלעק ץלַא סרעטניוו ערעזנוא
 טסכילגעמ ירד ןייז סרעטניוו ערעזנוא ןעלעוו םורַא דנעזיוט 10 רהָאי א

 סע טעוװ רעהכַאנ ,עטסעסייה טסכילגעמ יד סרעמוז יד ןוא עטסעטלעק

 -נוא ןיא ךיז טעוװ דרע רעד ןופ עילעהירעּפ יד זיב ,קירוצ ןהענ רעדיוו

 ,עיציזַאּפ רעבלעז רעד ןיא ןעניפענ םורַא רהֶאי דנעזיוט 15 רהעפעגנ

 ןענַאיצַאירַאװ יד ןופ דָאירעּפ רעד .קירוצ רהַאי רנעזיוט 6 טיימס יו

 .רהָאי 21,000 רהעפעננוא זיא עילעהירעּפ ס'דרע רעד ןופ

 -עּפ רעד ןעשיווצ טייקטייוו רעד ןיא דעישרעטנוא רעד יוװ ױזַא

 -ַאליק ןָאילימ 4 ןופ רהעמ זיא דרע רעד ןופ עילעפא ןוא עילעהיר

 סולפנייא ןעסיוועג ַא ןעבאה ןָאיצַאירַאװ עגיזָאד יד זומ םורַאד ,רעטעמ

 .ןעטייצ-סערהַאי יד ןופ ףיולרעפ ןיא רוטַארעּפמעט רעד ףיוא

 עשירַאטענַאלּפ, ןעמָאנ םעד טנַארט גנונעועב ע ט נ יי נ יד

 -ער סלַא ןעמוק עכלעוו ,ןעגנורעטש ןענייז סָאד ."ןענַאיצַאברוטרעּפ

 -ַאלּפ ענעדעישרעפ יד ןופ (ננוהיצוצ) ןָאיצקַארטַא רעד ןופ טָאטלוז

 דרע יד .דרע רעד ןופ ןעטייקטייוו עוויטקעּפסער ערעייז טיול ,ןעטענ

 וצ ניינ ַא ,ןענַאז וצ ַאז ,ןוז רעד םורַא געוו רהיא ףיוא ךיז טננַאלרעד

 "ןק םעד ךרוד ןוא ,.וו .ז .א ,סרַאמ ,ןרוטַאס ,רעטיּפוי ןעטענַאלּפ יד

 ןופ .גנוגעוועב רהיא ןיא ןעטייקניסעמלעגערנוא עסיוועג רָאפ סע ןעמ

 עסיווענ ןָאיצקַארטַא רהיא ךרוד סױרַא דרע יד ךיוא טפור טייז רהיא

 .ןעטענַאלּפ עזיד ןופ ןעננוגעוועב יד ןיא ןענַאיצַאברוטרעּפ

 ןופ ןָאיצַאירַאװ, ןעמַאנ םעד טגָארט גנוגעועב ע ט נ ה ע צ יד

 עֶלַא זַא ,סיוא טמוק סע תעשב טָא .."רעטנעצ-טייקרעווש ס'ןוז רעד

 ןעהיצ ,ןוז רעד ופ טייז ןיי א ןענעקטנַא ךיז ןעניפעג ןעטענַאלּפ

 ןופרעד טַאטלוזער רעד ןוא ,ךילנהעוועגנ יו ךיז וצ רהעמ ןַאד רהיא ייז

 -טייקרעווש רהיא ןופ עיציזַאּפ רעד ןיא ג נו ר ע ד נ ע עסיוועג ַא זיא

 םעד םורַא טינ ךילטנענייא ךיז טהערד דרע יד יו ױזַא ןוא ,רעטנעצ
 -טייקרעווש ס'ןוז רעד םורַא רונ ,אפוג לעגוקדזענוז םעד ןופ רעטנעצ

 טניפעג רעטנעצ רעטצעל רעד זַא ,סיוא טפָא טמוק סע ןוא ,רעטנעצ

 "רעפ םורַאד ,ןוז רעד ןופ ערעפס רעד ב ? א ה רע סי א רָאנ ךיז

 ןופ גנוגעוועב רעד יא ןע גנוכייווּפ ַא עסיוועג סע טכַאזרוא

 ,דרע רעד
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 ןופ טַאטלוזער רעד זיא דרע רעד ןופ גנונעועב ע ט פ ? ע יד

 ענירָאפ יד ןופ םענייא ןיא אפונ ןוז רעד ןופ גנוגעוועב רעסיוועג ַא

 זַא ,ןערָאװעג ןעזיוועגנַא ןיוש סע זיא ןרעטש עסקיפ רעביא ךעלטיּפַאק

 ,םיור-טלעוו ןיא טרָא ןעבלעז םעד ףיוא נידנעטש טינ טביילב ןוז יד

 -טימ ,גנוטביר רעסיוועג א ןיא ט 7 ַא םפ רעדָא ךיז טנַארט יז רונ !

 -ַאלּפ רעזנוא ,רעטיילנעב ערהיא עֶלַא ,ךילריטַאנ ,ךיז טימ גידנעּפעלש

 רעד וצ זיא "סענעלַאפ , רעזיד ןופ גנוטכיר יד .טנעכערעגניירא טענ

 -לענש יד .לעמיה ןעכילדרַאנ םעד ףיוא "סעלוקרעה, עּפורגױרעטש

 ךָאנ זיא ,ןיהַא ךיז טנָארט םעטסיסדןענוז עצנַאנ יד רעכלעוו טימ ,טייק

 ןוז יד זַא ,טנעכער ןעמ .ןעמַאנַארטסַא ןופ טמיטשעב יונעג טינ ץלַא

 ,רחָאי יַא ןיא רעטעמַאליק ןָאילימ 1000 זיב 600 ןופ עזייר ַא טכַאמ
 ױזַא סיוא טהעז סע לייוו ,"ןעלַאפ , טרָאװ םעד ָאד ןעכיורבעג רימ

 ַא יו סעּפע ,עינל ר ע כ יי ? 2 א ףיוא ךיז טגָארט ןוז יד יו

 םיור-טלעוו םעד ןיא .טייקכיוה א ןופ רעטנורַא טלַאפ סָאװ ,ןייטש

 ןייק ןוא סטכער ןייק ,ןעטנוא ןייק ןוא ןעביוא ןייק ַאטינ רעבָא זיא

 ,(88--81 .ז ,10 לעטיּפַאק העז) סקניל

 -י ר ע פ  ַא גנוגעוועב עניזָאד יד ךיוא זיא ךילניישרהאו טסכעה

 טכַאמ סע ,םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא זַא ,טניימ סע סָאװ ,ע שי ד א
 -ק י ר ו צ ַא ןעמוקרָאפ טעוװ ,ןערעיוד לָאז סָאד גנַאל יו סיוא טינ

 .סעיציזָאּפ ערעהירפ ערהיא וצ ןוז רעד ןופ ג נ ַא ג

 ,סע טקרעמעב ןָאירַאמַאלפ יוװ ,סיוא ןופרעד ךיז טזָאל סלאפנערעי

 לָאמ ייווצ טכאמענכרוד טינ ךָאנ יז טָאה ,טריטסיזקע דרע יד טניז זַא

 ,םיור-טלעוו םעד ןיא געוו ןעבלעז םעד טקנופ

 טלַאה סָאװ ןוא ןעננונעוועב עכלעזַא רָאפ סע ןעמוק םוראוו רעבָא

 עויטקעּפסער עטמיטשעב ןיא םעטסיסדןענוז עצנַאג יד ןעמַאזוצ סע

 רדרע יד סעּפע ךיז טהערד סָאו ראפ ?ןעטייקטייוו ןוא סעיציזָאּפ

 טערניב ט פ ַא ר ק עכלעוו ? סרעדנַא טינ ןוא סע ןעהעז רימ יו יױזַא

 טימ ןעמַאזוצ עלַא ןוא תונבל ערעייז טימ ןעטענַאלּפ יד ןעמַאזוצ סע

 ע ניז ד נו ר פ ס ,ןעגָאז וצ ַאז ,יד סע טניל ואוו ןוא ? ןוז רעד

 ? םזינַאכעמ ןעשילמיה ןעצנַאג םעד ןופ

 -קענ םעד ןיא טרָאוװטנא ןַא ןעכוז רימ ןעלעוו ןעגארפ עזיד ףיוא

 | ,לעטיּפַאק ןעטס
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 .44 לעטיּפַאק

 רעלפעק ןופ עצעזעג יד ןוא טפַארק-סגנוהיצוצ יד

 .ןָאטוינ ןיא

 -ָאפ יד ןיא ןענייצוצנא ןעמוקעגסיוא זנוא סע זיא לָאמ ןייא טינ

 -ס ג נג ו ה י צ | צ רעד ןופ ןעגנוקריוו יד ףיוא ךעלטיּפַאק עגיר
 סָאװ ,םעד ךרוד ןענעקרעד ךילנהעוועג ךיז טזָאל עכלעוו , ט פ ַא ר ק

 טקעטש סָאװ ,טפארק יד זיא סָאד .ט יי ק ר עוו ש ףןעפור רימ

 -עב יד טרילונער סָאװ ןוא ףָאטש רעדָא עירעטַאמ עלעציּפ רעדעי ןיא

 ןושל ןעכילטפאשנעסיו ןפיוא .סרעּפרעק עשילמיה ןופ ןעגנונעוו

 ןָאיצ ַאטיוו ַא רנ ךיוא יו ,ן ַא י צ ק ַא ר ט ַא רהיא ןעמ טפור

 .(רעוש :טעטיידעב סָאװ טרָאװ ןעשיניײטַאל ַא ןופ)

 יד טָאה ךַאז עדעי סָאװ רַאפ ןוא טמוק טפַארק עזיד ןענַאװ ןופ

 עניבייא אזא זנוא ראפ זיא סָאד -- ערעדנא ןַא ךיז וצ ןעהיצ וצ עבט

 -מירַאװו :לשמל ,עטפערק ערעדנַא ןופ ץנעטסיזקע יד יו ,סינמייהעג

 טפַאשנעסיװרוטַאנ יד .וװ .ז .א ,םזיטענגַאמ ,טעטיצירטקעלע ,טייק

 רהיא ."ןעגנַאפנָא עלַא ןופ גנַאפנָא , םעד טימ טינ 5לכב ךיז טגיטפעשעב
 ,עטפערק עזיד ןופ ן ע נג נו ק ר ייוו יד ןעשרָאפ וצ זיא עבאנפיוא

 טָא ,;גנ א ה נ ע סט א זו צ רעייז ,תו כ י י ש רעייז ךיוא יװ

 -יא טייקמיראוו ןעק ןעגנוגנידעב עכלעוו רעטנוא ןוא ױזַא יו ,לשמל

 -רעפ ןוא ,טעטיצירטקעלע ןיא ןערעוו טלעדנַאװענמוא רעדָא ןהעגרעב

 | | ,טרהעק
 סייוו טפַאשנעסיװרוטַאנ רעד ןיא ??כב ןוא קיזיפ רעד ןיא ,רוציקב

 סרעדנַא ?עסיבַא רעדָא ,ף ָא טש ןו א ט פ ַא ר ק ןופ רונ ןעמ

 .ןעטפאשנענייא עסיוועג טימ ףָאטש ןופ ,טדערעג

 -עוו רחעמ ןעסיוו טינ לָאמ ןייק טעוװו ןעמ ןוא טינ ןעמ סייוו רחעמ

 - זנוא ןערעלקרע ןענָאינילער יד .טלעוו רעד ןופ "גנורּפשרוא , םעד ןעג
 זנוא ןעקעלּפטנע , וצ ןערידנעטערּפ ייז ?הָאוװבָא ,רהעמ טינ רָאה א ַאד

 רונ ייז ןערעפטנע טייקכילקריוו רעד ןיא ."תודוס עלַא ןופ דוס םעד

 טגיטיונ טפאשנעסיוו יד .סינמייהענ רעדנַא ןַא טימ סינמייחעג ןייא ףיוא

 -אפרעפ רעד יוװ ,טָאנ ַא ןעגעוו (הרעשה) עזעטָאּפיה רעד ןיא טינ ךיז
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 ןוא םָאנָארטסַא רעלַאינעג רעד ,"עקינַאכעמ רעשילמיה , רעד ןופ רעס

 ןוא ;טגָאזעג ניטכיר ןוא ץרוק טָאה ,ס ַא ? פ ַא ? רעקיטַאמעטַאמ

 םעד ךרוד טינ ךיז ןעסיוורעד רימ ?ייוו ,רעבירעד טושּפ ץנַאג זיא סָאד

 ,עצעזעג-רוטַאנ יד ןענעוו ,טלעוו רעד .ןופ רדס םעד ןעגעוו רהעמ סעּפע

 -עּפסקע ןוא ןעגנושרָאפ ערעזנוא ךרוד ןעניפעגסיוא סע ןענעק רימ יו

 | .ןעטנעמיר

 ,ןעניימ עכלעוו ,עכלעזַא טּפיוהרעביא ןֹוא ןעשנעמ עזעיגילער יד

 םעד ןעגעוו סעּפע ןערעלקרע ייז זַא ןוא רהעמ סעּפע ןעסייוו ייז זַא

 -ריא רַאֿפ רהעמ ,סַאלּפַאל ַא ראפ רהעמ ?ןעננאפנָא עלַא ןופ גנַאפנַא

 תעשב ,"סורוקיּפַא, ןַא םתס רעדָא ןַאמ-סטּפַאשנעסיװ ןעכלעוו דנעג

 -- "ןעפַאשעב ױזַא סעלַא סע טָאה טָאג, ןַא ,גָאז ַא ןעגנַאלרעד ייז
 -ייז טימ ןיילַא רונ ךיז ןערָאנ ייז ןוא תועט ןעסיורג ַא ןעבָאה עכלעזַא
 ראפ ,ןעגערפ וצ ןָא ייז טביוה ןעמ ןעוו ,ךילסילש .ןעננודליבנייא ערע

 -נַא טינ ןוא ױזַא אקוד טלעוו יד ןעפאשעב טָאג רעייז סע טָאה סָאװ

 רעוו ןוא, :אישקדץַאלק עטלא יד טייז א ןָא גידנעזַאל ןיוש) סרעד

 -עב סעּפע ןעק ױזַא יו רעדָא ,("? ןײלַא ארוב םעד ןעפַאשעב סע טָאה

 -- "טשינרָאג, סנױזַא סָאד זיא סָאװ ןוא ,טשינרַאג ןופ ןערעוו ןעפַאש

 ַא ןיא סָאד ,הא, :ןערעפטנע ױזַא ךָאד ןעזומ ןוא ץלא ייז ןערעפטנע

 -רעפ , רעדָא ייז ןעסייוו עשז-סָאװ ָאט ."דוס רעכילטעג ַא ,עירעטסימ

 -לעוו ,ןַאמ-סטפַאשנעסיװ םעד ראפ רהעמ ,עדנעביולג יד ,ייז "ןעחעטש
 "עכיוה , ןוא תורבס עטסוּפ עכלעזַא ןופ ןעצנַאג ןיא ךיז טנַאזטנע רעכ

 -ַָאליפ עשיטסילאבאק רעדָא עשיטסימ יײלרעלַא ןופ ,סעיצַאלוקעּפס

 ױזַא רוטַאנ יד ןעשרָאפ וצ ןעגעוו עלעיַאר ףיוא ךיז טהעגנ ןוא ,סעיפָאז

 ? םדו רשב ַא ראפ ךיז טזָאל סָאד יו ,ףעיט ןוא טייוו
 -ופענסיוא ןעבָאה רעשרָאפ-רוטַאנ סָאװ ,ןעהעז עקַאט רימָאֿל טָא

 ױזַא סיוא זנוא ךיז טכוד עכלעוו ,טפַארק-ןָאיצקַארטַא יד ןענעוו ןענ

 ןעמונעג טינ לָאמ ןייק רָאנ ןיא עכלעוו ןוא טייקרעווש סלַא ךַאפנייא

 סָאװ ,עקַאט ,ןָאיגילער רעכלעוו דנעגריא ןיא טכַארטעב ןיא ןערָאװעג
 -טעג , ןיא ,"ןעטפירש ענילייה , ןיא ךיז ןעמהענרעפ וצ ןעוועג ןעד זיא

 ַאזַא טימ ,ללכב סעיצַאלוקעּפס עזעינילער ןיא ,"ןעגנוקעלּפטנע עכיל
 וצ טַאהעג ןעמ טָאה סָאװ ןא 4ט כי וו ע ג יוװ ,ךַאז רע'טושּפ

 ס ע נ על ַא פ יד יװ ,ןעגנוניישרע עכַאפנייא עכלעזַא :עגעװ ןערעלק
 | ? דרע רעד וצ אקוד ןעכַאז ןופ
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 לעיפ יוװ ,ןעמוקענפיוא טינ ןעטלָאװ סע ןענַאיגילער עיינ לעיפ יו

 ,םיקוסּפ ,ס'ןימאמ ינַא ןעגעוו דיז ןעסירעגמורַא טינ ןעטלָאװ סע ןעטקעס
 ןעטסילַאבַאק ןוא רעקיטסימ לעיפ יו ןוא ..װ ,ז ,א ,תואובנ
 ,"ןעננַאטנָא עלַא ןופ גנַאפנַא , םעד ןעגעוו ט'רקח'עג ךיז טינ ןעטלָאװ סע

 -קַארטַא ןענעוו טסואוועג נינעוו יוזא ץלַא נָאט וצ טנייה רימ ןעטלָאװ

 עדליוו ערעזנוא יוװ ,טּפיױהרעביא עטפערק-רוטאנ יד ןעגעוו ןוא ןָאיצ

 .ןערעטלע-רוא

 םעד ףיוא טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןעניוצעג ןעבָאה רעשרָאפ-רוטלוק

 לָאמ ןייק ךיז טָאה קלאפ ןייק סָאד ,טקַאפ ןעגידריווקרעמ ךילקריוו

 יו ,עטמערק עֶלַא ."טייקרעווש ןופ טָאנ, א סעּפע טלעטשעגרָאפ טינ

 טרעטעגרעפ ןענייז ,רוטַאנ רעד ןופ ןעגנוניישרע עניטכיוו עֶלַא ךיוא

 -עג טלעטשעגרַאפ ךיז טָאה ןעמ .טייקרעווש יד טינ רעבָא ,ןערָאװעג

 ,סנעגער ,סרענוד ,ןעצילב ,ןעכייט ,ןעלָאהט ,גרעב ,ןעטניוו ןופ רעט

 ןופ טָאנ ,א טינ ץלַא רעבָא ;.וװ .ז .א ,.וו .ז .א ,רעדלעוו ,ןעצנַאלפ

 ןעטלאה וצ ןעלַאפעגנייא טינ רָאנ םינּפַא סע זיא םענייק ,"טייקרעווש

 ף יו א סעֶלַא ןופ "גנוגיינ" יד יוװ ,"ךאז עכילריטַאנ, ַאזַא גיטכיוו רַאפ

 זיא ר ע ד נו ע ב דךאז עדעי ןופ גָאװ יד ,דרע רעד וצ דרע רעד
 ,ןעטייצ עלא ןיא ןעשנעמ ראפ טייקגיטכיוו סיורג ןופ ןעוועג עקַאט

 -ַָאה ןעכַאז עלַא סָאװ סָאד ,טייקרעווש ןופ הלעמ עניימענלַא יד רעבָא

 טינ םענייק רָאנ טָאה סָאד -- דרע רעד וצ ןעֶלַאפ ןוא טכיוועג ַא ןעב

 ,טרעמיקעג
 -רעווש רעד טימ ןערָאװעגנ ןעסקאוועגנעמַאזוצ ױזַא סעּפע זיא ןעמ

 -עג םויה דע זַא ,דרע רעד ף יו א סע ןעהעז רימ יוװ ,ןעכַאז ןופ טייק

 עכלעוו ,ןעשנעמ ןעסַאמ רעדנעל עטריזיליוויצ ןיא וליפַא ךָאנ דיז ןעניפ

 יד סאד ,ןייז ןעק סע ױזַא יו ,ךיז ןעלעטשוצרַאפ רעווש רהעז זיא סע

 ףיוא ןעטלאה , ךיז עקַאט .י"ועטפוק רעד ןיא ןעבעווש, לָאז אפוג דרע
 ,"טשינרָאנ ַא

 ,"זנוא טנייצ עימָאנָארטסַא רעגיטייצרעפ רעד ןופ עטכישעג יד

 ,רעהעז-ךרעטש יד ןעשיווצ טסננַא עפעיט א ,ןָאיראמַאלפ טביירש

 סעּפע ט ג נ ע ה ררע יד זַא ,ןהעזוצנייא ןעננאפעגננָא ןעבָאה עכלעוו

 ץלא ןעבָאה ייז רונ ,ןעגנורַאּפשרעטנוא ןהָא רָאג ,םיור-טלעוו םעד ןיא
 ר ע ר ע וו ש  ַאזַא זַא ,ןייז ךילגעמ ןעק סע ױזַא יו ,טסואוועג טינ
 ןיא רעהעזדךרעטש יד .ןע 7 ָא פ ר ע טנור ַא טינ לָאז רעּפרעק
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 ,טסוּפ גינעווניא זיא דרע יד זַא ,טלעטשעגרַאפ םורָאד ךיז ןעבָאה לבב

 וַא רע ביא ןע מיוו ש םורָאד ןעק יז ןוא ,ףיש ַא יו ױזַא

 טלַאה דרע יד זַא ,ןעמונעגנא ןעבָאה ןעכירג עטלַא יד .דנורנבא

 דרע יד זַא ,טנערעלעג ןעבָאה רעטּפינע עטלַא יד ןוא ,ןעלייז ףיוא ךיז
 ,עכַאּפערעשט ַא ףיוא ןעהעטש עכלעוו ,ןעטנַאפעלע רעיפ ףיוא ךיז טלַאה

 .ןעבָאה רעטייו רונ ...עכלעו .."םי א ףיוא טמיווש עכלעוו

 -נוא רעד וצ זיב ןערהיפ ךָאד זומ סָאד ?ייוו ,טנערפעג טינ ןיוש ייז

 -עביא ןענַארפ ע ט ש ר ע יד ךיוא ךָאד ןענייז ןַאד ןוא ,טייקכילדנע

 ךיז טלַאה אפוג דרע יד זַא ,ןעסילש וצ טושּפ טביילב סע ןוא ,גיר

 - .,טשינרַאג ףיוא

 רָאלק ץנַאג ךייא סע טעװ ,םעד ןעגעוו לעסיבַא ךָאנ טקנעד טָא
 ךיז טלָאז רהיא דרע יד ראפ ןעננורַאּפשרעטנוא לעיפ יו .ןערעוו

 -יילב ץלא ךָאד רהיא טעװ ,ןענַאילימ לָאמ ןענַאילימ ,ןעלעטשרַאפ טינ
 טימ ךיז יז טלאה סָאװ ףיוא ןואה !;ענַארפ רעד ייב ןהעטש ןעב

 ןעלעטש ךיז טעוװ רהיא זַא ןוא "4 ןעננוראּפשרעטנוא ערהיא על ַא

 טנייה ; ןָאט נערפ ַא ךיז ךיוא ןיוש רהיא טעוװ ,ענארפ עכאפנייא עזיד

 -ַאּפשרעטנוא לעיפ ױזַא ןעטכַארטסיױוא טפראדעב סע ךיא בָאה סָאװ וצ

 ןַא טימ םזינַאכעמ ןעניר'הנושמ ַא סעּפע ןעלעטשרָאפ ךיז ןוא ןעגנור

 רענילק טינ ןעד סע ןיא ? ךעלדער ענירעביא ?הָאצ רעכילדנענוא

 לענוק-דרע רעד זא ,ןעמהענוצנָא גנַאפנָא ןופ ךיילנ רעכַאפנייא ןוא

 טלאה ,ןעגנורַאּפשרעטנוא עכלעוו דנענריא ןוא ןעלייז םוש ןהָא ,ןייֵלַא

 ? טשינרַאג ףיוא דיז

 -עג ןעשנעמ עדנעקנעד-ףעיט עקַאט ןענייז סולש ןעשינָאל ַאזַא וצ

 - ףילקריוו רעד ךיוא טזייוועב סָאד יװ ,ןעטייצ עלַא ץנַאג ןיא ןעמוק
 זיא ױזַא ,אי ."המילב לע ץרא חלות, : בויא ןיא קוסּפ רענידריווקרעמ
 -רָאנ , רעניזָאד רעד סָאװ רעבָא ; "טשינרַאנ ףיוא טננעה דרע יד, ;טע

 רהָאי 200 ַא טימ לכה ךס ןערָאװעג רָאלק טשרע ןזיא ,טניימ "טשינ

 ,ןָאיצַאטיװַארג ןופ עצעזעג יד ןופ ננוקעדטנע ס'ןָאטוינ ךָאנ קירוא

 ןופ ענייא ראפ ןערעוו טנעכערענ ףראד עכלעוו ,גנוקעדטנע עזיד

 -ענ טינ רעבָא זיא ,טפאשנעסיוו רעד ןיא עטסניטכיוו ןוא עטסערג יד

 השעמ יד ?הָאװבָא ,גנולצולּפ טינ ךיוא ןוא גילעפוצ ןערָאװעג טכַאמ

 ץנאג א ןייז ךיז געמ "לעּפע ס'ןָאטוינ, ןענעוו טלהעצרעד ןעמ סָאװ

 ַא ןיא, ,ןָאירַאמַאלפ םעד ןענעװו טביירש ,"דנעבא ןייא , .עניטכיר



 ד רע יד 404

 -רעפ ףעיט ןעטרָאג ס'רעטָאפ ןייז ןיא ןעסעזענ רהָאי 28 ןופ ןַאמ רעגנוי

 םיוב ַא ןופ ןעלאפענּפָארא לעּפע ןַא זיא ,ןעמ טגָאז ,גנילצולּפ ,טבַארט

 רערעדנַא ןא רעכלעוו ףיוא ,ננוניישרע עכַאפנייא עזיד .םהיא ןעבעל

 עפעיט טקעווענפיוא םהיא ןיא טָאה ,טקוקענמורא םיוק ךיז טלָאװ

 טָאה סָאד ןוא ,לעמיה ן'פיוא טניישעגנ ןַאד טָאה הנבל .יד .תונויער

 עכלעוו ,טפַארק עלָאפסינמייהעג יד ןעגעוו ןעקנעד וצ טרהיפעג םהיא !
 ןַאד םהיא זיא "? הנבל יד טינ טלַאפ םוראוו , .ךיז וצ ןעכַאז טביירט

 רעפטנע ןַא ןעכוז ןעמונעג טָאה רע ןעוו ןוא ,ןעקנאדעג יד ףיוא ףױרַא

 -ַאהרע יד ןופ ענייא טכַאמעג ךילסילש רע טָאה ,ענארפ רעזיד ףיוא

 -לָאטש געמ טסייג רעכילשנעמ רעד עכלעוו טימ ,ןעננוקעדטנע עטסנעב

 וצ ,גנוקעדטנע יד ןוא ,ןָאטוינ ןעוועג זיא ןַאמ ןעגנוי רעזיד .ןעריצ

 ,(*לעּפע ןַא ןופ לאפ םעד ךרוד ןערָאװעג טרהיפעג זיא רע רעכלעוו

 זיא סע סָאװ ,ןָאיצקַארטַא עכילטלעוו-לַא ןופ ץעזעג רעסיורג רעד זיא

 ."סעירָאעהט עשימָאנַארטסַא עלַא ןופ דנורג-טּפיוה רעד

 יד , ,עימָאנַארטסַא רערעכוּפָאּפ ןייז ןיא םָאקוינ טביירש ,"רעבָא ,

 ןוז רעד ןופ סױרַא טמוק סָאװ ,טפַארק עשימסַאק א ןעגעוו עעדיא

 ,ןעגנוגעוועב עשילמיה יד טכאזרוארעפ סָאװ ןוא דרע רעד ןופ רעדָא
 "עג ןיוש טָאה סואעמעלָאטּפ וליפַא ,ןָאטוינ ןופ ןענַאטשטנע טינ זיא |

 -נ ע צ םוצ גידנעטש טבערטש עכלעוו ,טפַארק ַא ןופ עעדיא ןַא טָאה

 ןעוועג םהיא ראפ זיא סע סָאװ ,רעדַָא ,ד רע רעד ןופ רעט

 -לעוו ןוא ,טלעוו רעשילמיה רעצנַאג רעד ןופ רעטנעצ םוצ ,עבלעז סָאד

 ןרעדנַאז ,} ע ל ַא פ סרעּפרעק ערעווש ןעלָאז רונ טינ סָאד ,טכַאמ עב

 .ןערעו ןעט?אהעננעמ ַאזוצ לָאז טלעוו עצנַאג יד סָאד ,ךיוא

 יד טגעוועב עכלעוו ,טפַארק יד זַא ,טרעלקרע ךיוא טָאה ר ע 5 פ עק

 טינ ןוא סואעמעלָאטּפ טינ רעבָא .ןוז רעד ןיא ךיז טניפעגנ ,ןעטענַאלּפ

 אזַא ןעגעוו גנורעלקרע עדנעגינעג ַא ןעבעג טנעקעג ןעבָאה רעלּפעק

 ןענלָאפ ערעייז סָאװ ,ע צ ע ז ע נ יד ןופ דנורג םעד ףיוא טפארק

 ןעוועג זיא ,ןָאטענפיױא ָאד טָאה ןָאטוינ סָאװ ,ךיז םורַא רימ ןעהעז

 טמיטשעב ןערעו ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעננונעוועב יד ןזַא ,ןעגייצ וצ

 ליוו ןעמ ןעוו ,טכיורבעג טרעוו "לעּפע ס'ןָאטוינ , קורדסיוא רעד (*
 ןופ ןעטַאטלוזער עטסגיטכיוו ֹוד סיורַא ןעמוק לָאמ סעבנַאמ יוװ ,ןעבעגרעביא

 .ןעכַאזרוא עדנעטיידעבנוא ץנַאג
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 יד רעכלעו ןפ ,ט פ ַא ר ק ר ע כי? ט? עוו? ַא ןַא ךרוד

 ענייא זיולב זיא ,לעּפע ןַא ןופ ןעלַאפ סָאד טכאזרוארעפ סָאװ ,טפַארק

 יד ייב ןעמהענוצקעװוַא םורַא יוזא ןוא ,סעיצַאטסעּפינַאמ יד ןֹופ

 רעהירפ ייז טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,עסינמייהעג יד ןעגנונעוועב עשילמיה

 ."ןעדנובעגנעמַאזוצ
 ךיוא ןוא טרעלקרע ךילדנירג רעטשרע רעד טָאה ןָאטוינ ,רוציקב

 סָאד טכַאזרוארעפ סָאװ ,טפַארק יד זַא ,ןעזיוועב שי ט א מ ע טַאמ

 ךילנהעווענ ןעפור רימ סָאװ ןוא דרע רעד ףיוא ןעכַאז ןופ | ע 5 ַא פ

 סרעּפרעק עשילמיה ט חי צ סָאװ ,עבלעז יד זיא ,טייקרעווש

 -ט עוו 5 ַא ןעפורעג ןַאד טייז טרעוו סָאװ ןוא ערעדנַא יד וצ ענייא

 סע רע טָאה ןעזייועב יוז ַא רעבָא .ןָאיצ קָארטא עכיל

 ןוא ןעטנעמירעּפסקע ,ןעננוטכאבָאעב יד ןופ דנורג םעד ףיוא טנעקעג

 -8א ג ,ר ע 7 ּפ ע ק ןופ לעיצעּפס ,רעגננעגעגרַאפ ענייז ןופ ןעגנונכער

 י'ס נע הייה ןוא א עלי?

 רעלּפעק עכלעוו ,עצעזעג יד טשרַאפענ גנַאל-ןערהַאי טָאה ןָאטוינ

 ןענופענסיוא ,ןעגנונכער עלעיפ ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עננַאל ךָאנ ,טָאה

 ןעבָאה ןעגנושרָאפ עזיד ןוא .,ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעגנונעוועב יד ןענעוו

 -ַאטיווַארג ןופ עצעזענ יד ןופ גנוקעדטנע רעד וצ טרהיפעג םהיא סע
 -טנע ןייא :ןעטסנוק ןוא ןעטפַאשנעסיוו עלא ןיא סע זיא ױזַא ,ןָאיצ

 .ערעדנַא ןַא וצ טרהיפ גנוקעד

 רעד ןופ ןעזַאפ ןוא ןעננונעוועב יד רעביא, ?עטיּפַאק םעד ןיא

 ןענעקעב וצ ןערָאוװענ ןעכרַאּפשרעּפ ךיוא זיא (99 לעטיּפַאק העז) ,,הנבל

 -רע אד רימ ןעלעוו ךערּפשרעפ ןעזיד .עצעזעג ס'רעלּפעק טימ ךיז

 | | ןעליפ

 .עצעזעג יירד ס'רעלּפעק

 81 טימ ןערָאװעג ןעריובעג זיא רעכלעוו ,שטייד רעלַאינעג רעזיד |
 -עגכרוד טָאה ,ָאעלילַאנ רָאפעב רהָאי 9 טימ ןוא ןַאטוינ רָאפעב רהָאי

 ,טרעדנוהרהָאי ןעט16 ןיא עלהוש עשימָאנַארטסַא עטסעב יד טכַאמ
 ,ע ה א ר ב ע ד ָא כי ט םָאנַארטפא ןעשינעד םעד ייב ; ךילמענ

 ןעמַאנַארטסַא סָאװ ,ןעטנעמורטסניא עלַא טמָאקלַאפרעפ טָאה רעכלעוו
 -נעטכַאבָאעב .ּפָאקסעלעט ןופ גנוקעדטנע יד רָאפעב ןעכיורבעג ןענעלפ

 "עוועב יד ןעטנעמורטסניא עכלעזַא ןופ עפליה רעד טימ רעיונעג גיד
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 רעלּפעק טָאה ,סרַאמ טענַאלּפ רעד ןופ ?עיצעּפס ,ןעטענַאלּפ ןופ ןעגנוג

 םוצ ןעמוקענ זיא רע זַא ,ןעטייקגיסעמלענערנוא טכלעזא ןענופעגסיוא

 ,ערעלוקריצ טינ ןענייז ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעטיברַא יד סָאד ,סולש

 סע טָאה סוקינרעּפַאק יוװ ןוא ןעוועגנ ןעמונעגנָא ןיימעגלַא זיא סָאד יו

 | .עש יט פי? ע רונ ,טנערעלעג ךיוא

 זיב ןֵא ןעטייצ עטסעטלע יד ןופ טָאה ןעמ םוראוו ,עכאזרוא יד

 -ענַאלּפ יד זַא ,ןעטלַאהעג ץלַא ןעננונכער ןוא ןעננושרָאפ ס'רעלּפעק

 -רָאפ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןעוועגנ זיא ,ןעלקריצ ןיא ךיז ןענעוועב ןעט

 רעד רהעמ טכערּפשטנע ןוא רעכילריטַאנ סע זיא ױזַא זַא ,טלעטשעג
 ןערעלקרע וצ םוא .ןעגנונעוװעב עזיד ןֹופ טייקניסעמלענע ר

 טקרעמעב ןיוש טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעטייקניסעמלענערנוא יד ןופ עכנאמ

 פעיצעּפס ,ןעמַאנַארטסַא עשיכירג יד ןעבָאה ,ןעטייצ עטלאיורנ יד ןיא

 -יּפע , עטנַאנעגניאז יד טכַארטענפיױא ,סואעמעלָאטּפ ןוא סוכרַאּפיה

 -ַאק םעד ןיא ןערָאװעג ןעבענענרעכיא ןיוש זיא סָאד יוװ ,"ןעלקיס

 -ַאק ךיוא .,(13 לעטיּפַאק העז) "ןרעטש עדנרעדנַאװ, רעביא לעטיּפ
 -רע ןענעק וצ םוא ,"עלעדער , אזא ןערהיפנייא טזומענ טָאה סוקינרעּפ

 .ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעגנוגעוועב יד ןיא ןעטייקניסעמלעגערנוא יד ןערעלק

 יד ןופ ןעטיברַא יד זַא ,טנעכערעגנסיוא טָאה רעלּפעק רעבָא ןעוו

 ןערעלקרע טנעקעג ןיוש רע טָאה ,עשיטּפילע רָאנ ןענייז ןעטענַאלּפ

 -ריא ןופ ,ןעלקיסיּפע ןופ עפליה םוש ןהִא ןעטייקניסעמלעגערנוא עכלעזַא

 ,רעדער ףיוא ךעלעדער עניצנוק עכלעוו דנעג

 רעכלעוו ,ץעזענ ן ע ט ש ר ע ןייז טרילומרָאפ רע טָאה סלָאמַאד

 ; ױזַא טעטיול

 וא זיא טענַאלּפ רעדעי ןופ סינרא יד

 ערהיא ןופ םענייא ןיא ןוז רעד טימס ספילע

 .ןעסוקָאפ

 -עג ןע טייוו צ ןייז וצ טרהיפעגנ ןיוש םהיא טָאה סָאד ןוא

 | : יוזַא טעטיול רעכלעוו ,ץעז

 ריז טנעוועכב טענא?לּפ ַא דנע רה עוו

 -ק עוו-סויד אר רהיא ךרוד טכַאמ ,ןוז רעד םורַא

 ע כ יי? ג ((ןוז יד ןוא רהיא ןעשיווצ עיניל יד ; טניימ סָאד) ר ַא ט

 .ןעטייצ עכיילג ןיא ס'ח טש

 ,עירטעמַאעג טנערעלעג טינ לָאמ ןייק טָאה סָאװ ,רעזעל ַא םוא
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 עדנעגלָאפ יד ָאד רימ ןעגנערב ,טעטיידעב סָאד סָאװ ,ןעפיירגעב לָאז

 ; 107 גנונכייצ עדנערעלקרע

 .ץעועג ןעטייווצ ס'רעלּפעק ןופ גנורעלקרע---,107 גנונכויצ

 ,ןעלעטשרָאפ ךיז ריִמָאל .סּפילע ןַא ןיא עיניל ענידכעלייק יד

 לעיפ יז זיא ן'תמא רעד ןיא) דרע רעד ןופ טיברָא יד זיא סאד זַא

 -בייצ רעזנוא ףיוא סּפילע רעד זיא סָאד יוװ ,?עקריצ א וצ רעטנהענ

 ןוז יד ךיז טניפעג ןעסוקַאפ ערהיא ןופ םענייא ןיא זא ןוא (107 גנונ

 .ףיז רימַאל .(6 בַאטשכוב ן'טימ טנעכייצעב עלעקייק עצרַאװש יד)
 - טרעדנַאװ ,טַאנַאמ ַא לשמל ,טייצ רעטמיטשעב ַא ןיא זַא ,ןעלעטשרַאפ

 ַאד ןענייז סאו ,טיברַא רהיא ןופ ןעלייהט יד ןופ םענייא ךרוד דרע יד
 טמוק ןַאד .ש--ע ןוא 2--0 ,8--8 ןעבַאטשנכוב יד טימ טריקרַאמ

 |ע כע? פר ע ב ַא יד זַא ,ץעזענ ןעטייווצ ס'רעלּפעק טיול ,סיוא סע

 עזיד וצ ןוז רעד ןופ ךיז ןעהיצ סָאװ ,סעיניל יד ןעשיווצ ס'חטש רעדָא

 .א ,58 ,88 80 יװ ,סעיניל עכלעזַא ןוא) טיברַא רעד ףיוא ןעטקנוּפ

 "קעוו-סוידַאר , ןעפורעגנ ןושל ןעשירטעמַאעג ן'פיוא סע ןערעוו .וו -}

 רעד ןופ ןעלייהט רעדָא סנעניוב יד .ךייל ג ןענייז ("סרָאט

 יד ןיא ךיז טפראוו סָאד יוװ ,ךיילנ טינ עקַאט ןענייז טיברַא רעשיטּפילע

 |ע כ ע 9 פ ר ע ב ַא יירד יד רעבָא ; 107 גנונכייצ רעד ףיוא ןעניוא
 ןעגעווטסעד ןופ ןענייז (ךעלעכירטש ןוא ךעלעטניּפ טימ טריקרַאמ)

 ןופ ג נ ע ? רעד ןופ ךיוא גינעהבָא ךָאד ןענייז ייז ?ייװ ,ךיילג

 ,סרָאטקעװיסוידַאר יד
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 יי תעשב .ןוז רעד םורַא ןעטענַאלּפ עלא ךיז ןעגַארט ױזַא טָא

 .ףעטיברַא עשיטּפילע ערעייז ףיוא ןוז רעד וצ רעטנעהענ ןערעדנַאװ
 רעטמיטשעב ַא ןיא ןע גיו ב ןע ר ע ס ע ר ג א ךרוד ייז ןעכַאמ

 ,(גנונבייצ רעזנוא ףיוא 9 ןוא 0 ןעשיווצ ןעניוב רעד יו טָא) טייצ

 ןעניוב רעד יװ טָא) ןוז רעד ןופ רעטייוו ןערעדנַאװ ייז תעשב רעדייא
 ר ע כ יי ? ג א ןיא (8 ןוא 4 ןעשיווצ רעדָא 12 ןוא 4 ןעשיווצ

 רימ ןעקרעמעב דרע רעד ףיוא סעירָאטַאװרעסבָא ערעזנוא ןופ ,םייצ

 ,טדערעג סרעדנַא ,רעדָא ןעטייקניסעמלעגערנוא עסיוועג רעבירעד

 סָאװ ,ןעצנַאטסיד רעדַא ןעקערטש יד יא ןעטייה כיילגנוא
 רעלענש לָאמַא :ןעדָאירעּפ עסיוועג ןיא ךרוד ןעהילפ ןעטענַאלּפ יד

 | ,רעמַאזננַאל לָאמא ןוא

 107 גנונכייצ יד ןעריּפָאק וצ ןעליופ טינ ךיז טעוװ רעזעל רעד ןעוו
 יד יונעג ןעדיינשוצסיוא רעהכאנ ןוא רעיּפַאּפדַאדרַאק ?עקיטש ַא ףיוא

 ןע נג ע וו יז זַא ,ןעניפענסיוא רע טעוו ,ןעלייהט עטריקרַאמ יירד

 ןוא רעכילטקניּפ ַא ףיוא ןענײלפױרַא ייז טעװו רע ןעו ,ך י י ? ג

 סָאד ,זייוועב ַא סלַא ןענעיד טעװ סע סָאװ ,לָאשינַאװ רעכילדניפּפמע

 .עכיילג ןענייז ןע כע? פ רע ב ַא ערעייז ךיוא

 רעד ןופ רע זיא ,ץעזעג | ע ט י ר ד ס'רעלּפעק טגנַאלעבנָא סָאװ

 טעטיל רע .ןעגנונכער עשימָאנַארטסַא ראפ טייקניטכיוו רעטסערג

 .:יוזא

 זע טייצ יד ןופ (ןעטַארדַאװ) סרעווקס יד-8
 יד ןו פ (ןעגנוהערדמורַא ןענַאיצולַָאווער יד ןופ

 ןעבוק יד וצ ל?לענַאיצרַאּפָארּפ זיא ןעטענַאּפ
 ןעטייק טייוו עכילטינשכרוד ערעייז ןופ

 | .ןוז רעד ןופ

 יד ןופ ןעננוגעוועב יד ןופ ץעזענ רעלַאטנעמַאדנופ רעד זיא סָאד

 עשיטַאמעטַאמ יד ראפ ַאד ןעקערש טינ רעבָא ךיז ריִמָאְל ,ןעטענַאלּפ
 תוכייש עניזָאד יד ןעניפענוצסיוא ןעוועג רעווש זיא סע .עקירדסיוא

 ןעשיווצ ןוא ןעננונעוועב עשירַאטענַאלּפ יד ןופ ןע טי י צ יד ןעשיווצ

 ןעמַאנָארטסַא (ופ ןעגנוטכַאבָאעב ךָאנ ,ןוז רעד ןופ ןעטייקטייוו ערעייז

 רעווש ױזַא טינ רָאג זיא סע רעבָא ;עטרעדנוהרהָאי ןופ ףיולרעפ ןיא

 ,קילב ןעטשרע ןופ ןעטכוד ךיז ןעק סע יװ ,ןחעטשרעפ וצ סָאד

 -ַאמ יִּפ לע טהעטשרעפ ןעמ סָאװ ,ןערעוו רָאלק ריִמָאֿל טשרעוצ
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 ט'לפכ ןעמ ןעוו ."בוק , ןוא "רעווקס , רעטרעוו יד רעטנוא קיטַאמעט

 טא ,ר ע וו ק ס: ַא טַאטלוזער רעד זיא ,טסבלעז ךיז ףיוא ?להָאצ א

 ,פשמל ,טנָאז ןעמ ןעוו .וװ ,ז .א ,9 זיא 9 לָאמ 8 ,4 ןיא 9 לָאמ 5 יו
 זַא ,טושּפ סע טניימ ,4 ןופ טַארדַאװק רעדָא רעווקס רעד זיא 16 זַא

 ןעמ ןעוו ןוא .16 ןעמ טמוקעב ,4 ףיוא 4 טריצילּפיטלומ ןעמ ןעוו

 טַאטלוזער רעד זיא ,לָאס ייוו צ טסכבלעז ךיז ףיוא ?הָאצ ַא ט'לפכ

 ךָאנ ןוא 4 ףיוא לָאמ ןייא טריצילּפיטלומ 4 ,לשמל ,יװ טא ,בוק ַא

 זיא 129 ןַא ,לשמל ,טנַאז ןעמ ןעו .04 ןיא 4 ףיוא לָאמ ַא

 לָאמ ייווצ 5 ןעריצילּפיטלומ לָאז ןעמ ןעוו זַא ,סע טניימ ,5 ןופ בוק רעד
 ,125 ןעמוקעב ןעמ טעוו ,טסבלעז ךיז ףיוא

 ןעטכארטעב טצעי ריִמָאל ןוא ןעניז ןיא ןעטלַאה סָאד רימָאל

 : עלעבַאט עדנעגלאפ יד
 טייקטייוו ןופ בוק םייקטייוו טייצ ןופ רעווקס (ןערהָאי) םויצ ןעטענַאלּפ

 1000 1000 1000 1,000-- -- -- דרע
 0,058 = | 0, 0,8 0,941 --- -- רוקרעמ
 08 08 078 0,615 --- -- םונעוו
 20 14 2,8 1,881 -- -- סרַאמ
 1080 8 10,606 1186 -- רעטיפוי
 208/00 200 209 99,46 ------ ןרוטַאס

 ןעלהָאצ יד ןעמיטש סע יװ ,ןעניוא יד ןיא ךָאד ךיז טפראוו סע
 עהייר ר ע ט פ נ י פ רעד ןיא ןוא עהייר ר ע ט י ר ד רעד ןיא

 ס ר ע ו ו ק ס יד ןופ ןעלהָאצ יד :ךילמענ ,עלעבאט רעזיד ןופ

 ַא ןעכַאמ וצ טענַאלּפ יַא טרעיוד סע לעיפ יו טייצ רעד ןופ

 -ַאלּפ יד ןופ ן| ע ב ו ק יד ןופ ןעלהָאצ יד ןוא (ןוז ךעד םורַא עזייר
 ןענעווטסעד ןופ ןעלעוו ריס .ןוז רעד וצ זיב טייקטייוו עשיראטענ

 | .ןעכַאמ וצ רערָאלק ךָאנ סָאד םוא ,לעיּפשיײיב ַא ןעגנערב
 -מיה ןעטסקענ רעזנוא טימ דרע רעזנוא ןעכיילגרעפ ָאד רימָאל

 טרעוו דרע רעד ףיוא ךיז טהיצעב סע סָאװ סעֶלַא .סרַאמ ןכש ןעשיל

 וו ,ס ניי א סלַא ןעמונעננָא ןעכיילנרעפ עכלעזַא ייב ךילנהעוועג

 ןעמ ןוא .עלעבַאט רעניבָא רעד ףיוא ןעבעגעגרעביא ךיוא זיא סָאד

 לָאמ לעיפ יו זַא ,ןעסיוו וצ רעקיטַאמעטַאמ ןַײק ןייז טינ רָאג ףרָאד

 1 ןַא ןעלייהטוצ רעדָא ,1 ןַא ףיוא 1 ןַא ןעריצילּפיטלומ טינ לָאז ןעמ

 .1 ןַא ןייז ץלַא טאטלוזער רעד טעוו ,1 ןא ףיוא
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 ןעכַאמוצכרוד רהָאי 1 ךדרע רעזנוא טמהענ סע דנערהעוו ,ןונ

 1881 טיברַא ןייז ןעכאמוצכרוד ן'סרַאמ סע טמהענ ,טיברַא רהיא

 ךיז ףיוא 1,881 ןע'לפכ טעוו רהיא ןעוו .,רהָאי (ךעלדנעזיוט-881 טימ 1)

 סָאד) 9,588 ןזיא טַאטלוזער רעד זַא ,ןעניפענסיוא רהיא טעוװ ,טסבלעז

 | .(טיײצ-סנַאיצולַאװער סע'סרַאמ ןופ רעווקס רעד זיא

 רעד ןופ טייקטייוו רעדָא ץנאטסיד יד נידנעמהעננָא ,רעטייוו

 רעד וצ זיב סרַאמ ןופ טייקטייוו יד טעװ ,1 ראפ ןוז רעד וצ זיב דרע

 טייקטייוו יד לָאמ ןעבלַאהרעדנָא יו רהעמ סָאװטע) 1,594 ןייז ןוז
 1.894 ןע'לפכ וצ ןעליופ טינ ךיז טעוװ רהיא ןעוו ןוא .(דרע רעד ןופ

 זיא סָאד זא ,ןענעכערסיוא רהיא טעוװ ,טסבלעז ךיז ףיוא לָאמ ייווצ

 עהייר רעטנפיפ רעד ןיא יו ,טייקטייוו סע'סרַאמ ןופ בוק רעד ,0

 .עלעבַאט רעניבָא רעד ןופ

 סע'סרַאמ ןופ דר ע ו ו ק ס םעד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד ,ָאזלַא

 ןופ ב ו ק םעד ןוא ,2,958 :;ךילמענ ,(ןערהָאי עשידרע ןיא) טייצ

 ,ךעלדנעזיוט-? ןיא זיולב זיא ,2,840 ; ךילמענ ,טייקטייוו ןייז

 וצרעד זיא עכלעוו ,טייקניניילק ַא גיסעמסינטלעהרעפ ןזיא סָאד ןוא

 רעזיד ןופ ןעטייקניסעמלעגערנוא עלעיצעּפס יד ןופ נינעהבָא ךָאנ

 | .טענַאלּפ

 ןענעק עצעזעג עֶלַא עזיד ןענעוו ןעטייהלעצנייא ערעטייוו ןיא

 ןיא עסינטנעק עפעיט טרעדָאפ סָאד ?ייוו ,ןעזָאלניירא טינ ךיז רימ

 ןעריבורּפ ןענעווטסעד ןופ ריִמָאֿל .עימָאנַארטסַא ןוא קיטַאמעטַאמ

 ןופ דנורג םעד ףיוא רעטיּפוי ןופ טייקטייוו יד ,לשמל ,ןענעכערסיוא

 טנַאקעב זיא זנוא זא ,ןעמהעננָא רימָאל .ץעזעג ןעטירד ס'רעלּפעק

 -סיוא סע ןעק ןעמ יוזא יוװ) ןוז רעד וצ זיב דרע רעד ןופ טייקטייוו יד

 ,טינ ךָאנ ןעסייוו רימ רונ ,(29 לעטיּפַאק ןיא טרעלקרע זיא ,ןעטסעמ

 טמהענ סע גנַאל יוװ .ןוז רעד ןופ זיא רעטיּפוי טענַאלּפ יד טייוו יו

 ןיוש זיא סָאד ,לעמיה םעד ףיוא זיירק ַא ןעכַאמ וצ טענַאלּפ רעזיד

 -86 ןוא 11 טמהענ סָאד .ןעטייצ עטלַא-יורג ןיא ןעוועג טנַאקעב ךָאד

 ,140.66 ןיא טייצ רעזיד ןופ רעווקס ַא .ןערהַאי עשידרע ךעלטרעדנוה

 ,טייקטייוו ס'רעטיּפוי ןופ בוק רעד יו ןייז ףראד סָאד ןוא
 -וצסיוא ,ָאזלַא ,זנוא טביילב טייקטייוו עזיד ןעניפעגוצסיוא םוא

 ףיוא לָאמ ייווצ רהיא טריצילּפיטלומ ןעמ ןעוו סָאװ ,להָאצ יד ןענעכעד

 רעליש ַא ןעכַאמ ןעק גנונכער ַאזַא .140,66 ןעמ טמוקעב ,טסבלעז ךיז
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 סָאװ ,ןענישַאמ-סגנונכער ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע .לוש-סקלָאפ א ןופ

 ךייא ןעלעוו ריס .ןענארפ עשיטעמהטירַא עכלעזא ףיוא ןערעפטנע
 עניזָאד יד זַא ,ןענַאזרעטנוא ךייא ןעלעוו ןוא טייצ יד ןערַאּפשרעּפ רעבָא

 -טייוו ס'רעטיפוי ,ָאזלַא ,ךעלטנהעצ-פ טימ 9 רהעפעננוא זיא ?הָאצ

 ןוא 9 ,ץעזעג ןעטירד ס'רעלּפעק טיול ,ןייז ףראד ןֹוז רעד ןופ טייק

 ,ןוז רעד ןופ טייקטייו ס'דרע רעד ראפ רהעמ לָאמ ךעלטנהעצר2

 עגירָאפ ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יו ,ךָאד ןענייז רימ יוװ ױזַא ןוא

 רעד ןופ טרעטייוורע רעטעמַאליק ןָאילימ 149 רהעפעגנוא ,ךעלטיּפַאק
 -יטשעב וצ םוא ,5.9 ףיוא ?הָאצ עזיד ןע'לפכ וצ רָאנ זנוא טביילב ,ןוז

 ,סרעטעמַאליק ןיא רעטיּפוי ןופ טייקטייוו עטכוזעג יד ןעמ

 ןָאיצַאטיװַארג ןופ ץעזעג סיןַאטוינ

 ןַא גידנעכוז ןוא עצעזעג ס'רעלּפעק ןעגעוו ץלַא גידנעקנעדכענ

 רעד וצ ןעמוקעג ןָאטוינ סע זיא ,ױזַא זיא סָאד סָאװ ראפ ,גנורעלקרע

 ןיא טעטיול רעכלעוו ,ןָאיצַאטיװַארג ןופ ץעזעג םעד ןופ גנוקעדטנע
 : ױזַא ןײמעגלַא

 טהיצ טלעוו רעד ןיא ףָאטש ?ייהט רעדעיו

 ,ט פַאר ק א טימ לייה ט ןערעדנַא ןעדעי וצ

 ערעייז וצ ?ענַאיצרָאּפָארּפידיילג זיא טָאוו

 וצ ל?ענָאיצרַָאּפָארּפיטרהעקרעפ ןוא ןעסַאמ

 ע כל? עוו ,ןעטייקטייוו יד ןופ סרעווקס יד

 | .פִא ייו ןעדייש
 -.סיוא עשיטַאמעטַאמ ראפ ןעקערש טינ רעדיוו ָאד ךיז רימָאל

 -רעווש יד זַא ,סייוו רענייא רעדעי .ךאפנייא ץנאג ןיא סָאד .עקירד

 -ערג ַא ,לשמל ,עסַאמ רהיא וצ לענַאיצרַאּפָארּפ זיא ךאז ַא ןופ טייק

 טפַארק-סגנוהיצוצ יד .ערענעלק ַא ראפ רחעמ טגעוו ןעזייא קיטש ערעס
 וצ לענַאיצרַאּפָארּפ ;ךילמענ ,עבלעז יד ךָאד טביילב דרע רעד ןופ

 ץנַאג ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא עכלעו ,עסַאמ רענעניי א רהיא

 ,.לעטיּפַאק ןעטסקענ ןיא ןעהעז סע ןעלעוו רימ יו ,ןעגָאװעגבָא יונעג

 ןעגיוצעגוצ רעקרַאטש טעוו ,ןעזייא רעקיטש עכיילננוא ייווצ ןופ רעבָא

 -נייא ַאזַא ךרוד סע ןעהעגנרעד רימ יו ,ע ר ע ס ע ר 1 יד ןערעוו

 ,לָאש-נַאװ א ףיוא ייז ןענײלפױרַא יו ,טנעמירעּפסקע ןעכאפ

 -ע יש ר ע פ ףיוא ןעמ טגעוו ךאז ןייא זַא ,רָאפ רעבָא ךיז טלעטש
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 -כיוה ףיוא ןעגָאז רימָאל ,דרע רעד ופ ןע טייק טייוו ענע ד
 ,ןעניפעגסיוא ןעמ טעוו ןַאד .רעטעמָאליק .וװו .ז .א ,4 ,8 ,2 ןופ ןעטייקי

 טרעוו יז רעכעה סָאװ ,ר ע נ ע ? ק ץלַא טרעוו טכיוועג רהיא זַא
 טרעוו יז רהעמ סָאװ ,רעטרעוו ערעדנא טימ ,רעדָא טּפעלשענפיױרַא

 טמיטשעב עקַאט סע ןעבָאה עטרהעלענ יו .דרע רעד ןופ טרעטייוורע

 ןיא ןייז גנורענעלקרעפ-טכיוועג עניזָאד יד טעוװ ,סעבָארּפ עלעיפ ךָאנ
 ,ןע 9 ה ַאצ עזיד ןופ ס ר עוו ק ס יד וצ עיצרָאּפָארּפ
 - || ? ַא מ 2 זיא סָאװ רעּפרעק ַא וו .ז .א ,16 ,9 ,4 יו ךילמענ

 סָאװ רעּפרעק ַא ;ןרענינע וו 5 ַא ס 4 ןעניוצעגוצ טרעוו ,ר ע ט

 - נע וו 59 ַא מ 9 ןעניוצעגוצ טרעװ ,רעטייוו ?ָא ס 3 זיא
 יד ןופ ןעלהָאצ יד ןופ סרעווקס יד טיול רעכאווש ץלַא יוזַא ןוא ,ר ע ג

 ,סרעּפרעק יד ןופ ןעגנורעטייוורע
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 עיצרָאּפָארּפ ןיא ןעטכיולעב רעכַאווש טרעוו ךַאז ַא יוו--.108 גנונכיוצ
 .רעּפרעק ןעדנענייש םעד ןופ טייקטייוו רהיא ןופ סרעווקס יד וצ

 ,טפַארק רעסיוועג ַא טימ הנבל יד ךיז וצ טהיצ דרע יד ,לשמל
 טלָאװ סע ןעװו .ע ס ַא מ רהיא טיול טפַארק רעד טימ/ :ךילמענ

  ןעגָארטעגקעװַא טלָאװ הנבל יד זַא ,סענערהעקרעביא ַאזַא ןעפַארטעג
 טפַארק-סגנוהיצוצ יד ןיוש טלָאװ ,ר ע טייוו ? ַא מ 9 ןערָאװעג

 ..רעכַאווש 5 ַא מ 9 רהיא ףיוא טקריוועג דרע רעד ןופ

 רענייא רעדעי .ןעכַאמ רערָאלק ךָאנ סע טעוו גנונכייצ עדנעגלָאפ יד
 -רעק ןעדנענייש ַא ןופ ךיז טניפעג ןעמ ר ע טייוו סָאװ זַא ,סייוו

 ןעגנוטסעמ ךרוד .ןײשּפָא ןייז ןעמ טהעז ח ע כ ַאוו ש ץלא ,רעּפ

 זיא גנוכאװשּפָא עניזָאד יד זא ,ןענופענסיוא ןעמ טָאה סעבָארּפ ןוא

 יד וצ רונ ,ןעטייקטייוו עכַאפנייא יד וצ זיולב טינ ל?ענָאיצרַאּפָארּפ

 טניפענ ךאז א ןעוו ,לשמל טָא .ןעטייקטייוו עזיד ןופ ס רע וו ק ס
 -עב יז טרעוו ,טכיל ַא ופ ר ע טיי וו לָאמ .וו .ז .א 9 ,4 ,3 ,2 ךיז
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 זיא סָאד יו טָא ,ר עג ינ עוו לָאמ .וװ .ז .א 29 ,16 ,9 ,4 ןעטכיול

 | ,108 גנונכייצ רעד ףיוא ןעהעז וצ

 לָאמ 9 זיא סָאװ ,6 טרָא םעד ןיא לעטנעוו יד רעדָא ןַארקע רעד

 ראפ רעסערג לָאמ 4 ןיא ,8 טרָא םעד ראפ טכיל רעד ןופ רעטייוו

 / ןוא לָאמ 9 ןַארקע רעד ןיא ס טרָא םעד ןיא .8 ןיא ןַארקע םעד
 ןַארקע םעד ראפ רעסערג לָאמ 16 ןַארקע רעד ןיא 8 טרָא םעד ןיא
 -עב 5 ןיא לעטנעוו יד יוװ סיורנ ױזַא ךעלפרעבָא ןַא ,ָאזלַא .8 ןיא

 לע ט ניי נ ַא .0 ןיא ןייש ס'טביל רעד ןופ 5 ע ט ר ע ם ַא טמוק
 -ע וו ץלא ױזַא וא .םןיא ?ע ט נ ה ע צ כ עז ַאןוא ס ןיא

 -ייקטייוו יד ןופ } ע ר עוו ק ס יד וצ עיצרָאּפָארּפ יא ר ענינ

 ףיוא סעיניל יד ןעהיצ רעטייוו ןעלָאז רימ ןעוו ,.וו .ז .א ,7 ,6 ,5 ןעט

 טכיל רעד ןופ ןעלהארטש יד רָאפ ןעלעטש עכלעוו ,גנונכייצ רעזיד

 1 .גנוטכיר רעסיוועג ַא ןיא

 -נא טינ ןוא יוזַא אקוד טקריוו טפַארק-סננוהיצוצ יד סָאװ ראפ

 ,אפוג טפארק עניזָאד יד יו ,סינמייהעג אזַא זנוא ראפ זיא סָאד ,סרעד

 .רעזיד ופ ןעט ַאטלוזע ר יד ןענייז ױזַא טָא זַא ,רונ ןעסייוו רימ

 טרעוו סָאד יוװ ןוא ןעזיוועב רעטשרע רעד סע טָאה ןָאטוינ יו ,טפַארק

 ךרוד ןוא דרע רעד ףיוא ןעננונעוװעב עשיזיפ עֶלַא ךרוד טמסיטשעב

 .תונבל ערעייז עלַא טימ ןעטענַאלּפ עלַא ןופ ןעגנוגעוועב יד
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 טינ רעבָא ךָאנ ןעמ ןעק ןייֵלַא טפַארק-סננוהיצוצ רעד טימ

 * עטמיטשעב ףיוא ץלא ךיז ןענַארט ןעטענַאלּפ יד םוראוו ,ןערעלקרע
 הנבל יד טלָאװ ,טריטסיזקע טלָאװ טפַארק עזיד זיולב ביוא .ןעטיברָא
 -םיױרַא עקאט קירוצ ןערהָאי ןענַאילימ ?עיפ יו טימ טסייוו רעוו ןיוש
 רעד ףיוא ןעלַאפעגנפױרַא ןעטלָאװ עדייב ןוא ,דרע רעד ףיוא ןעלַאפעג

 | .ןוז

 א דר א נ ןארַאפ זיא סע זַא ,ןעמהעננָא םוראד ןעזומ רימ

 ווא טפַארק-סננוהיצוצ יד | ע 1 ע ג טקריוו עכלעוו ,ט 9 ַא ר ק

 -יק טייוו עסיווע ג ףיוא ןעטענַאלּפ יד ױזַא טלַאה עכלעוו

 יד ןופ ןעטייקטייוו עסיוועג ףיוא תונבל יד ןוא ןוז רעד ןופ ן ע ט

 ,ןעטענַאלּפ

 עויד סָאװ ,סיוט ש ר ע ט ש ר ע רעד סע זיא טפַארק עזיד
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 סָאד .ננוטכיר רעסיוועג א ןיא ןענַארקעג ןעבָאה סרעּפרעק עשילמיה

 ץלַא ןעטלָאװ ייז ןעכלעוו טימ ,ט ע ּפ מ י א רעד ,ןענָאז וצ ַאז ,זיא

 -טלעוו םעד ןיא ,רונש א יו ,עיניל ר ע כ יי ? ג ַא ףיוא ןעניולפעג

 ךיז יז ןעווע ריק ר ע פ טפַארק-סננוהיצוצ יד ךרוד רונ .םיור

 אז ,עגר רעדעי ןיא געוו ןעכיילג רעייז ןופ ּפָארַא ןעכירק רעדָא ,ץלַא
 -עמ םעד טיול ,עיניל ע מ ו ר ק ַא זיא ןופרעד טַאטלוזער רעד סָאד

 ,עטפערק ןוֿפ םַארנַאלעלַאר ַא פ ַא ןופ ץעזענ ןעשינַאכ

 .41 לעטיּפַאק ןיא ןעדייר וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא סע ןעכלעוו ןעגעוו

 -ַאלּפ יד ןופ סיוטש רעטשרע רעד ןעמוקעג זיא סע ןענַאװ ןופ

 ןופ ץנעטסיזקע יד יו ,סינמייהעג אזַא זנוא ראפ ןזיא סָאד ,ןעטענ

 ױזַא יו רונ ;ןעגָאז וצ טביילב ,סע זיא ױזַא טָא .רוטַאנ רעצנאג רעד

 -5וזע ר יד ןענע כע ר סיו א ןוא ןעניפענסיוא ןענעק רימ

 ,טפַארק-סגנוהיצוצ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןופרעד ן ע ט ַא ט

 .לעטיּפַאק ןעטסקענ ןיא ןערעוו ןעבעגעגרעביא טעוװ סָאד

 .45 לע טיּפַאק

 רעד ןופ ןוא ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעגעוו יד סָאװ רַאפ
 .עגידכעלייק ןענייז הנבל

 א נעוװו ןייז ףיוא ךרוד רע טכַאמ ,ןייטש ַא טרעדיילש ןעמ ןעוו

 -עג טָאה סָאד .רעדעינַא טלַאפ רע זיב ,עיניל ענעניובעג רעדָא עמורק }
 טפַארק ערעקרַאטש א ראפ סָאװו טימ .טקרעמעב רענייא רעדעי סיוו

 ,סע טרעיד טיי צ ר ה ע מ ץלַא ,ןייטש ַא ףרָאװ ַא טגנַאלרעד ןעמ

 ד נא ט ש ו צ םעד ןיא קירוצ ױזַא טמוק ןוא ץעגרע טלאפ רע זיב

 טָאה ןעמ רעדייא ,ןענופעג ךיז טָאה רע ןעכלעוו יא ,עהור ןופ

 עכלעוו דנענריא ךרוד ג נו גע וו ע ב ן י א טכארבעג םהיא

 | ,טפַארק

 א ופ עיני? ע מ ו ר ק יד זיא רַאבקרעמעב סרעדנָאזעב

 טא ,רחער א ףךרוד רעסַאוו טביירט ןעמ ןעוו ,רעּפרעק ןעטרעדיילשעג

 .טַאנ ַא טצירּפשעב ןעמ רעדָא דנארב א טשעל ןעמ תעשכב לשמ?ל יוװ

 םָארטש-רעסַאו רעד רתעד ַאזַא ןופ ךיז טנַארט טנעמַאמ ןעסיוועג ַא
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 רע ט עוועריק ר ע פ רעהכַאנ ןוא גנוטכיר רעניד'עיניל-דיילנ א ןיא

 .דרע רעד וצ ךילסילש טלַאמ רע זיב ,רחעמ ץלא

 ןוא ןעסקיב ןופ ןעהילפ סָאװ ,ןעליוק יד טימ ךיוא סע זיא יוזא

 רונ טינ ןעמ זומ ,לעיצ ןיא ןעפערט ליוװ ןעמ רעטייוו סָאװ .ןענַאנַאק

 -נַא ךרוד רעדָא רעוולוּפ ךרוד טפַארק-סיוטש ערעסערנ ַא ןעכיורנעג

 ןעלעטשנָא ךיוא ףרַאד ןעמ ןרעדנָאז ,ןעפַאטש עדנערידַאלּפסקע ערעד

 |ע רע ס ע ר נג ,טדערעג רעיונעג ,ןע ר ע כ ע ה א ףיוא ענַאנַאק יד

 -רעדעינַא טעוװ ל?יוק יד זיב ,רעננעל ןעמהענ לאז סע ידכ ,לעקניוו

 -יטרַא ןופ טסנוק-טּפיוה יד ךילטנענייא טהעטשעב םעד ןיא  .ןעלַאפ

 -ַא ב טנַאנעג ,טפַאשנעסיװ ערעדנוזעב ַא ןַארַאפ זיא סע ןוא ,עירעל
 .ןעננונכערסיוא עכלעזַא טימ ךיז טניטפעשעב עכלעו ,קיט סי?

 יד סע טמַאטש ןענַאװ ןופ !?יוזא סָאד זיא רעבָא סָאװ ראפ
 ? רעּפרעק ןעטרעדיילשעג ַא ןופ ןעלַאפ םייב עי ני9 ע מור ק

 ַאזַא ףיוא ןעקריוו טנעמַאמ ןעדעי ןיא סָאװ ,זיא ףיורעד רעפטנע רעד
 ןעמ רעכלעוו טימ ,טפַארק יד (1 :ע ט פער ק ייוו צ רעּפרעק

 םהיא טננערכ סָאװ ןוא ביירט ַא ,סיוטש ַא ,ףרָאװ וא םהיא טננַאלרעד

 טינ טרעה עכלעוו ,ןָאיצַאטיװַארנ ןופ טפַארק יד (9 ;גנוגעוועב ןיא

 ךיז לָאז רע עיציזָאּפ ַא ראפ סָאװ ןיא ,םהיא ףיוא ןעקריוו וצ ףיוא

 ןעסיוועג ַא רעטנוא ןעקריוו עטפערק ייווצ ןעוו ןוא .ןעניפעג טינ
 ננוט כיר א ןי א ןענעוועב ךיז יז זומ ,ךַאז ַא ףיוא לעקניוו

 -ָאמ ןיא ןערָאװעג טרעלקרע ןיוש זיא סָאד יו ,ייז ןעשיווצ

 טפור ןעמ סאוו ,ץעזעג רעשינַאכעמ ַא ןיא סָאד .ךעלטיּפַאק עגיר

 ,"עטפערק ןופ םַארגָאלעלַארַאּפ ,
 ַא טימ ןייטש א ףרָאװ א טננאלרעד ןעמ זַא ,ןעגָאז רימָאֵל ,טָא

 ל ע ? ַא ר ַא ּפ ןייז לָאז גנוטכיר ןייז זַא ,ױזַא טפַארק רעסיוועג

 "עג סע טגָאז ןעמ יװ ןייז לָאז רעדָא ,דרע רעד ןופ ךעלפרעבָא רעד וצ

 טינ לָאמ ןייק ךָאד טרעה דרע יד .5ַא טנ אזי ר ַא ח ,ךילנהעוו

 ; טפַארק רעטמיטשעב ַא טימ רעטנעצ רהיא וצ ןעכַאז ןעהוצ וצ ףיוא

 ןייז ןופ עגר רעדעי יא ןע כייווּפ ַא ץלא ןעזומ ןייטש רעד טעוו
 ןעגַארט ןעזומ ןיוש דיז רע טעוו םעד דרוד ןוא ,גנוטכיר רעלַאטנַאזירַאה

 טעוו ןייטש םעד ןופ ננוטכיר יד .עיניל ר ע מ ו ר ק רעסיוועג ַא ףיוא

 "גנירּפשרוא ןייז ןעשיווצ טנעמַאמ ןעדעי ןיא ןע ט י י ב יױזַא ךיז
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 ןעלַאקיט רעוו םעדןואנגעװ ןעלאטנַאזיר ַא ה ןעכיל
 ,ןָאיצַאטיװַארג רעד ןופ געוו

 ןייז זומ ןופמרעד טאטלוזער רעד זַא ,ןהעטשרעפ טכייל ךיז טזָאל סע
 -רעל ףראד ןעמ רעבָא ;געװ רענידכעלייק רעדָא רעמורק רעסיוועג ַא

 ַא ר א פ ס אוו ,ןעסיוו וצ םוא ,קינַאכעמ ןוא קיטַאמעטַאמ ןענ

 ןוא ןעננוגנידעב ענעדעישרעפ רעטנוא ןעבָאה ןעק נעװ ַאזַא ם ר ַא פ
 עט סעמוצ סיוא ןוא ןענעכערוצ סיוא ױזַא יו
 .ייברעד ךיז ןעדליב עכלעוו ,סעיניל עמורק יד

 -| יו ל 1 ַא ןיא ןענַארטענ ךיז ץֶלַא רעּפרעק ַא טלָאװ ךילטנענייא
 יו ױזַא .טּפַארק-סגנוהיצוצ יד טינ ןעוו ,סיוטש :ַא ךָאנ עיניל ר ע כ

 -ענ ַא ףיוא טניל סָאװ ,רעּפרעק ַא סָאװ רַאפ ךַאזרוא ןַא ַאטינ זיא סע'
 ןעגנַאֿפנָא ,טפארק עניטייז םוש ןהָא ,טסבלעז ךיז ןופ לָאז ,טרָא ןעסיוו
  סָאװ ,רעּפרעק א סָאװ ראפ ,ךַאזרוא ןַא אטינ זיא ױזַא ,ךיז ןענעוועב וצ

 ןוא סיוטש א ךרוד גנוגעוועב ןיא ןערָאװעג טכארבעג לָאמ ןייא זיא
 .ןעלעטשבָא ךיז טסבלעז ךיז ןופ לָאז ,טפארק עניטייז ַא ךרוד ??כב

 .עיצ רעני א קיזיפ ןיא טפור ןעמ סָאװ ץעזעג-רוטַאנ רעד זיא סָאד

 .ןעכַאז ןופ עבט יד זיא ױזַא
 ,טרָא ןייא ףיוא גיבייא ןעגיל ןענעק ,רענייטש לשמל ,ןעכאז זַאי

 .,רענייא רעדעי טהעטשרעפ ןוא סייוו סָאד ,טינ ייז טרהיר ןעמ דלַאב יו

 ךיוא ךיז ןענעק ןעכַאז עבלעז יד זַא ,טנַאז ןעמ ןעוו ,טרהעקרעפ .רעבָא
 דנענריא טימ סיוטש ַא ןענירק יז ןעװו ,גיבייא ןענעווע ב
 טינ ראג זיא סָאד -- גנוטכיר רעכלעוו דנעגריא ןיא טפַארק רעכלעוו
 ןיא ?ייוו ,קיזיפ ןיא סע טנערעל ןעמ ןעוו וליפַא ןהעטשרעפ וצ טכייל
 ץנאג סעּפע טירש ןעדעי ףיוא ךָאד רימ ןעהעז טייקכילקריוו רעד

 | .סרעדנַא
 לענוק-דרַאיליב ַא ןָאט סיוטש ַא לָאז ןעמ ןעוו ,?עיּפשייב םוצ ,טָא

 וצ ןערעהפיוא ךָאד ךילסילש רע טעװ ,טרָא ןעטאלנ ץנַאג א ףיוא

 -י י ר רךָאפ ןעמוק סע לייוו ,רעבירעד רעבָא זיא סָאד .ךיז ןעלקייק
 טכייל יוװ ,קראטש ץנַאנ ָאד טרעטש טפול יד .,געוװ ז'פיוא ןע ג נו ב
 ןָאט וצ רעדיילש א ןעוועג ךילנעמ זנוא טלָאװ סע ןעוו .טינ זיא יז

 ,םורַא זנוא טלעגניר עכלעוו ,טפול יד ב  ַא ה רע סיו א ךָאז ַא

 ןעמוקרָאפ טינ ןעגנובייר ענייק טּפיוהרעביא ןעלָאז סע זא ,ױזַא ןוא
 ךיז עקַאט יז טלָאװ ,ןעקריוו טינ ךיוא לָאז טפַארק-סננוהיצוצ יד ןוא
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 ץעזעג ןעטשרע ןייז ןיא טרילומרָאפ סע טָאה ןָאטוינ יו ױזַא טנעוועב

 5 : ךילמענ ,גנונעוועב ןענעוו

 לָאמ ןייא טרעוו רעכלעוו ,רעּפרע ק ַא

 |עכלעוו ףיוא ןוא גנונעוועב ןיא טצעזענ
 ט עוו ,טפַארק רעדנא ןייק טינ טקריוו סע

 עיניֿפ רעכיילג ַא ןיא ןעגָארט גיבייא ךיז
 .טייקלענש רעניסעמלעגער א טימס ןוא

 טימ ןוז רעד םורַא ץלַא עקַאט ריז ןענַארט ןע טענ אל 8 יד

 טָא ,נ נ ַא פ נ ָא | י א ןעגָארקעג ןעבָאה ייז עכלעוו ,טפַארק רעד

 רעטמיטשעב ַא ןיא סיוטש ןעטשרע םעד ןעגָארקעג ןעבָאה ייז ןעוו

 .דרע רעד םורַא הנבל יד ךיוא ךיז טגָארט ױזַא ןוא ,ננוטכיר

 -ע ג ּפ ַא ר ַא ,טנַאזעג יוװ ,ייז ןערעוו טפַארק-סגנוהיצוצ יד ךרוד

 .ןע גיד כ ע? יי ק: ַא ןיא ןענעוו עכיילג ערעייז ןופ ט ר החי פ

 הנבל רעד ןופ גנוגעוועב יד ןעגנערב ָאד רימ ןעלעוו לעיּפשיײב םִלַא
 ,109 ננונכייצ יד ןענעיד זנוא לָאז עיצַארטסוליא סלַא ןוא דרע רעד םורא

 טימ רעדָא ,ךיז וצ ןעכאז טהיצ דרע יד רעכלעוו טיִמ ,טפַארק יד |

 -סיוא ןיוש זיא ,דרע רעד וצ ןעלַאפ ייז רעכלעוו טימ ,רעטרעוו ערעדנַא
 ןענופענסיוא סע טָאה רע .ָא ע ? י ? ַא ג ןופ ןערָאװעג ןעטסָאמענ

 לעטנעוו ענעניובעגנוצ א יוװ ,ךַאז רעכַאפנייַא אזַא ףיוא סעבָארּפ ךרוד

 ענעדעישרעפ רעטנוא ,(ּפַארַא-נרַאב טלעטשעג טערב ַא ?שמל טָא) |
 ,דרע רעד וצ טלַאפ רעּפרעק ַא רעכלעוו טימ ,טייקלענש יד זַא ,ןעלקניוו

 -ענ ַא ןופ ףיולרעפ ןיא עיצרַאּפָארּפ רעטמיטשעב ַא ןיא ץלא טסקאוו

 -| צ רעניזָאד רעד .עדנוקעס ַא ןיא ןעגָאז רימָאל ,טייצ רעסיוו

 ןערָאװעג ןעטסַאמענסיוא ךילטקניּפ רעהכאנ זיא סָאװו ,ס ק אוו

 -נ ע פ ר ע פ ַא טימ לעיצעּפס ,ןעטנעמורטסניא ענעדעישרעפ טימ

 טניימ סע סָאװ ,ן ָא י צ ַא רע ? ע ס ק ַא ןעפורעג טרעו ,9ע קי ד

 .גנורעלענשרעפ :טושּפ
 -רעק ַא טזָאל ןעמ ןעוו זַא ,ןעטסָאמעגסיױא ךילמענ טָאה ןעמ

 . רעטנורַא רע טלַאפ ,ל ַא קי ט ר עוו ןעלאפ ,ןייטש ַא לשמל ,רעּפ

 -עגנוא זיא סָאד) רעטעמיטנעס 00 ןוא רעטעמ 4 עדנוקעס עטשרע יד

 -?ענש יד טרעוו עדנוקעס רערעטייוו רעדעי טימ רונ .(סופ 16 רהעמ

 א יא ט ר י ר ע ? ע ס ק ַא ץלַא ןייטש ןעדנעלַאפ םעד ןופ .טייק

 ,ךילטינשכרוד סופ 99 טימ :;ךילמענ ,סָאמ רעטמיטשעב
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 עטשרע יד :ױזַא זיא סרעּפרעק עדנעלאפ ןופ ץעזעג רעד ,ץרוק

 יד ,לעיפ ױזַא לָאמ יירד--עדנוקעס עט8 יד ,סופ 16 ייז ןעלַאפ עדנוקעס

 ..וװ .ז .א ,לעיפ ױזַא לָאמ ףניפ -- עדנוקעס עטּפ
 - ר ַא ה רעפרעק א טרעדיילש ןעמ ןעוו ,ךיוא זיא עבלעז סָאד

 טעװ ?יוק יד :;טַאמרַאה ַא ןופ טסיש ןעמ ןעו ?שמל ,5 ַא טנ ַָאז

 עטייווצ יד ,סופ 16 ףיוא ןעזָאלרעטנורַא ץלַא ךיז עדנוקעס עטשרע יד

 ,לעיפ יוזא לָאמ 5 --- עדנוקעס עטירד יד ,?לעיפ ױזַא לָאמ 3 -- עדנוקעס
 טייקכיוה ַא ןופ ןעלַאפ טזָאלעג רהיא טלָאװ ןעמ יו טקנוּפ ,.וו .ז .א

 ,טכיוועג םענענייא רהיא טימ

2 6 64 
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 הרע רעד וצ טלַאפ הנבל יד ווו גנולעטשרָאפ .ַא---,109 גנונכווצ

 -?עכירטשעג רעד 109 גנונכייצ רעד וצ ןעקוקוצ דיז רימָאל טצעי
 -ענ יד .םי ַא ןופ ?ייהט ַא רָאפ טלעטש 8 ןיב 48 ןופ ?ייהט רעט

 סָאװ ,גנוטכיר עלַאטנַאזירַאה יד רָאפ טלעטש 40 עיניל עטלעטניּפ

 -נָאזירָאה ַא ןיא ּפָאקסעלעט א ךרוד ןעהעזעג טלָאװ רעטכַאבָאעב א

 טעוװ ,גידכעלייק זיא דרע יד יוװ ױזַא .8 טרָא םוצ עיציזָאּפ רעלַאט

 םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא ןעניפעג ךיז ,לשמל5 ,ףיש עדנעמיווש ַא
 טייקגידכעלייק יד .עיניל רעלַאטנַאזירָאה רעניזָאד רעד װ ע טנוא

 ,ןעננוטסעמ טיול ,ךיוא סייוו ןעמ ןוא ,טנַאקעב ךָאד זיא דרע רעד ןופ
 סלָאצ 8 רהעפעגנוא זיא גנוזָאלרטענורַא ,ןענָאז וצ ָאז ,עניזָאד יד זַא/

 ןוא ,ליימ 9 ןופ עזייר א ךָאנ רהעמ ללָאצ 94 ,?יימ 1 ןופ עזייר ַא ךָאנ
 | .וו .ז .א

 16 ןעניפעג ךיז ןעמ טעוו ,ףיש רעד טימ ?יימ 9 נידנערהָאפבָא

 םאוו ,ףיִׁש יד ןעו טָא .40 עיניל רעלַאטנָאזירָאה רעד רעטנוא סופ
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 "עג ךיז יז טעוו ,8 וצ ןעמוקוצ טעוו ,2 ןופ ןערהאפענסיורא זיא

 סָאד יו טנַאזירַאה ןערעהירפ םעד רעטנוא ןעניפ
 רעד ןופ גנעל יד יװ ,לעיפ ױזַא (840 עיניל עטלעטניּפעג יד טגייצ

 .םס עיניל רעטלעטניּפעג

 רעד ןיא 0 טקנוּפ רעד זא ,ןעלעטשרָאפ רעטייוו ךיז רימָאל

 רעכלעוו ןופ ,ענַאנַאק ַא ךיז טניפעג ןעטרַאד זא ןוא גרַאב ַא ןופ ץיּפש

 רעד ןופ גנוטכיר רעלאטנָאזירָאה רעד ןיא ליוק ַא סיוא טסיש ןעמ

 טימ (40 עיניל רעד וצ לעלַארַאּפ ןיא יז) 00 עינול רעטלעטניּפעג

 רָאנ ייברעד ןוא עדנוקעס א ?יימ 9 ןעהילפ טעוװ יז זַא ,טפַארק אזַא

 ,טפול רעד ןופ ןערעוו טרעטשעג טינ

 8 ןעפיולכרוד טעוו ליוק יד תעשב ,עדנוקעס רעטשרע רעד ןיא ,ןונ

 -טננוהיצוצ רעד טיול סופ 16 ךיז ןעזָאלרעטנורַא ךָאד יז טעוװ ,ליימ

 זזיב 6 ןופ זַא ,ןעמהעננָא ןעלעוו ריס ןעוו .דרע רעד ןופ טפַארק
 רע ט נו א סופ 16 ןעניפעגנ ליוק יד ךיז טעװ ,ליימ 9 זיא 6 טקנוּפ

 -ולפ רהיא ןופ עדנוקעס רעטשרע רעד ךָאנ 5 טקנוּפ ןעניזָאד םעד

 ךיוא ךָאד ךיז טזָאל ?יימ 9 ןופ טייקטייוו רעד ףיוא רעבָא .סענעה

 ןופ טייקנידכעלייק רעד בעילוצ סופ 16 ףיוא טנַאזירָאה רעד רעטנורא

 ,טניימ סָאד ןוא .ןערָאװעג ןעבעגעגנָא ןעביוא זיא סָאד יו ,דרע רעד

 ןיא יו ,דרע רעד ֹוצ ר ע ט נ ע ה ע 2 טי נ ןַאד זיא ?יוק יד זַא

 ,טאמראה ןופ ןעסָאשעגסיוא רחיא טָאה ןעמ תעשב טנעמַאמ םעד

 ןעמוקעגוצ טלָאװ ?יוק יד דנערהעוו ,עדנוקעפ רעטייווצ רעד ןיא

 ףיֹוא טלָאװ דרע רעד ןופ טפארקיסננוהיצוצ יד ביוא ,8 טקנוּפ םוצ

 ױזַא לָאמ 9 ךיז ןעזָאלרעטנורַא ןיוש ךָאד יז טעוװ ,טקריוועג טינ רהיא

 עג ,ָאזלא ,ןַאד ךיז טעוװ ל?יוק יד .עדנוקעס רעטשרע רעד ןיא יוו לעיפ

 ןוא עדנוקעס רעטשרע רעד ךָאנ 16 :ךילמענ) םופ 64 ןעמַאזוצ ןעניפ

 ןופ עיניל רעלַאטנַאזירָאה רעד רעטנוא (עדנוקעס רעטייווצ רעד ךָאנ 8

 עיניל ע מ ו ר ק יד ואו ,ס טקנוּפ רעד זיא סָאד ןוא ,8 זיב 6

 "ברוד טעוו ליוק יד תעשב רעבָא .,גנונכייצ רעזנוא ףיוא ךיז טנידנע סמ

 ןיא ןעמוקנָא טעוו ןוא עדנוקעס רעטייווצ רעד ןיא ?יימ 9 יד ןעהילפ

 ם'דרע רעד ןופ עיניל רעמורק רעד ןופ לייהט רעד ךיוא טעוו ,ס טקנופ

 -ַָאלרעטנורא ךיז ךיוא .28 עיניל ענעגיובעג יד ; ךילמענ ,ךעלפרעבָא

 ,גנַאֿפ םופ 04 ךיוא זיפ ?כלעוו ,08 עיניל יד יו טָא ,לעיפ ױזַא ןעז

 .טגאזעג ןעביוא יו
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 רעטנע הענ ןעמוקוצ טינ ץלַא ליוק יד טעוװ םורַאד

 ןעדנוקעס 2 טימ רהיא טָאה ןעמ תעשב ,גנַאפנָא ןיא יו ,דרע רעד וצ

 עקַאט זיא יז .גרַאב ן'פיוא 0 טקנוּפ םעד ןופ ןָאטענ סָאש א רעהירפ

 ךעלפרעבָא יד ךיוא ךיז טָאה לעיפ ױזַא רעבָא ,סופ 64 ןעלַאפעגרעטנורַא

 | .ןעזָאלעגרעטנורַא דרע רעד ןופ
 ץלַא טהילפ ליוק יד זַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןעלַאז רימ ןעוו ןוא

 ,םוטנע מ ַא מ רערָא ,טעּפמיא ןעכילגנורּפשרוא רהיא טימ רעטייוו

 ןייק ץלַא טנעגענעב ןוא ,ןושל ןעשינאכעמ ן'פיוא סע טגָאז ןעמ יו

 ןוא ,טּפיוהרעביא ןעננובייר ענייק ןוא טפול רעד ןופ טינ דנַאטשרעדיװ

 -יובעג יד יו ,לעיפ ױזַא עדַארג עדנוקעס רעטסקענ רעדעי ןיא טלַאפ

 ןופ רעטייוו ?יימ ףניפ עדעי ךָאנ ךעלפרעבָא ס'דרע רעד ןופ טייקנעג
 ץלַא ױזַא ךיז טעװ יז זַא ,רָאלק ךָאד סע זיא ,טקנוּפ-סגנַאגסיוא םעד

 -רעדעינַא טינ לָאמ ןייק טעװ וא דרע רעד םורא ןעהערד
 ,ךעלפרעבא רהיא ףיוא ןעלַאפ

 קירוצ ןעמוק טעװ ליוק יד זיב ,סענהערדמורַא ַאזַא ןופ טייצ יד

 ליימ 5 ןופ םוטנעמַאמ ַא טימ סױרַא זיא יז ןענַאװ ןופ ,6 טקנוּפ םוצ

 -ַאמעטַאמ יו ,טונימ 24 טימ ערנוטש 1 ןערעיוד טעוו ,עדנוקעס רעּפ

 / .טנעכערעגסיוא סע ןעבָאה רעקיט

 -ע ב; ַא ןערָאװעג ןַאד טלָאװ ,ןייז טינ לָאז יז סיורג יװ ,ליוק ַאזא
 א ,הנ בל יד יוו יוז ַא ;דרע רעד ןופ ןירעטיילג

 -נָא עּפַאנק ןֹופ ןעדָאירעּפ ןיא ?עמיה ן'פיוא ןעזיירק טכאמעג ץלַא טלאוו

 .ןעדנוטש ןעכלאהרעד

 "ייוו לעיפ ךיז טניפעג הנבל יד סָאװ ,רונ זיא דעישרעטנוא רעד

 לעיפ ךיוא ךיז יז טגעוועב םורַאד ןוא ,ליוק ַאזַא יו דרע רעד ןופ רעט

 טיול רעכַאװש ץלַא ךָאד טקריוו טפַארק-סגנוהיצוצ יד ,רעמַאזננַאֿפ |

 זיא סָאד יו ,ןע טייקטייוו יד ןופ סרעווק ס יד

 יד זיא ךילטינשכרוד .?עטיּפַאק ןעגירָאפ ןיא ןערָאװעג טרעלקרע ןיוש

 ס'דרע רעד ןופ טייקטייוו יד יו ,דרע רעד ןופ טייוו ױזַא לָאמ 60 הנבל

 יד .לעגוק-דרע ןופ סוידַאר רעד רעדָא ,רעטנעצ רהיא זיב ךעלפרעבָא

 -ַאווש ןייז םורַאד זומ חנבל רעד ףיוא דרע רעד ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ

 | ,8000 זיא סָאד ןוא ,60 ןופ רעווקס רעד יו יוזא רעכ

 וצ טביילב ,ךילטנעגייא זיא סָאד לעיפ יו ,ןענעכערוצסיוא םוא

 ףיֹוא טלַאפ ךַאז יַא ?עיפ יו ,רעטעמיטנעס 00 ןוא רעטעמ 4 ןעלייהטוצ
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 ףיוא ,(ןעבעגעגנא ןעביוא יװ) עדנוקעפ רעטשרע רעד ןיא דרע רעד

 עדנוקעס ַא ןיא ןַא ,ןעניפעגסיוא רימ ןעלעוו קוליח ַאזַא ךָאנ .0

 .רעטעמילימ ךעלרנעזיוט-908 ןוא 1 ףיוא דרע רעד וצ הנבל יד טלַאפ

 טייוו יו ,ךיוה ױזַא ןייטש א ןעביוהפיוא ןענעק שעלָאז רימ ןעוו

 -רעטנורַא ךיז רע טלָאװ ,ןעלַאפ ןעזָאל םהיא ןוא ,זנוא ןופ זיא הנבל יר
 -נַא טימ .רעטעמילימ 1:558 ףיוא זיולב עדנוקעס עטשרע ירד ןעזָאלעג
 ןעוועג ןעטרָאד טלָאװ טייקרעווש ןייז זַא ,סע טסייה רעטרעוו ערעד
 ןוא .דרע רעד ףיוא יו ,ר ע נ ע ? ק לָאמ (00 לָאמ00) 8000 טימ

 ןעכלעוו דנענריא רעדָא ןייטש א ןָאטעג רעדיילש ַא טלָאװ ןעמ זַא

 יד יו ,טפַארק ַאזא טימ ןוא דרע רעד ןופ טייקטייוו אזַא ןופ רעּפרעק

 יו יוזא ןעגָאװעב ךיוא ךיז רע טלָאװ ,ןענַארקעג םגנַאפנָא טָאה חנבל

 .הנבל יד

 וצ עבָארּפ עטשרע יד טכַאמעג טָאה ןָאטוינ ןעוו ,טייצ רעד וצ

 עכלעוו ,טפַארק רעד טימ דרע רעד ףיוא .טייקרעווש יד ןעכיילגרעפ

 רהאי ןיא ןעוועג זיא סָאד ןוא --- טיברַא רחיא ףיוא חנבל יד טלַאה
 -עגסיוא ןעוועג טינ ררע רעד ןופ רעטעמאיד רעד ךָאנ זיא --- 5

 ,ןעמונעגנָא ןאד טָאה רע .טייקכילטקניּפ רעדנענינעג טימ ןעטסָאמ

 -ער יד ןעבָאה םורָאד ןוא ,גנַאל ?יימ 7000 זיא רעטעמאיד רעזיד זַא

 ןעננוטכַאבָאעב יד טימ טמיטשענ טינ ןעננונכער ענייז ןופ ןעטאטלוז

 -םיוא רע טָאה םעד בעליוצ ןוא הנבל רעד ןופ ןעגנונעוועב יד ןענעוו

 םהיא ןעוו ,רעטעּפש רהָאי 16 טימ רעבָא .ןעננונכערסיוא עזיד ןעבענעג

 רהעמ ןוא עיינ יד ןופ ןעטַאטלוזער יד ןערָאװעג טנאקעב ןענייז

 -ו 8 'םָאנָארטסַא ןעשיזיוצנארפ םעד ןופ ןעננוטסעמסיוא עכילטקניּפ

 ענעכַארברעטנוא ענייז וצ ןָאטעג םהענ א רעדיוו ךיז רע טָאה ,ר א ק

 .ןעגנונכער

 לָאמ םעזיד זַא ,טלהיפרעד טָאה רע תעשב סָאד ,טלהעצרעד ןעמ
 -ענ טנערענפיוא ױזַא רע זיא ,סולש ןעניטכיר ַא וצ ןעמוק רע טעוו

 טזומעג טָאה ןוא ןעצעזטראפ טנעקעג טינ רהעמ טָאה רע זא ,ןערָאװ
 ,גנונכערסיוא יד ןענידנע ֹוצ דניירפ ענייז ןופ םענייא ןעטעב

 ןָאיצקַארטַא עכילטלעוולַא יד ןענעוו תורעשה ענייז סע ןענייז ןַאד

 רע טָאה ױזַא וא ,ש י ט ַא מ ע ט א מ ןערָאװעג טגיטעטשעב

 ,ןעמָאנ ןייז ןעגַארט עכלעוו ,עצעזעג עלַאטנעמַאדנופ יד ןענופענסיוא
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 סאו ראפ ,סענעטער עסיורג יד טרעלקרע ךילטפַאשנעסיװ ױזַא ןוא

 יַאלּפ יד סָאװ רַאפ ןוא דרע רעד ףיוא רעדעינַא טינ טלַאפ הנבל יד
 ,ןעטיברַא עטמיטשעב ףיוא ךיז ןענעוועב ןעטענ

 .46 לעטיּפַאק

 .ןעטענַאלּפ יד ןוא ןוז יד ,הנבל יד טנעװ ןעמ יו

 יּפ ַא . ךיֹוא ןענעק ןעמַאנַארטסַא ױזַא יו ,ןעהעז טצעי רימָאל

 .ןוז יד ןוא ןעטענַאלּפ יד ,הנבל יד ןע געוו

 ,ןהעטשרעפ וצ םוא ,ןענרעל טינ עירטעמַָאעג ןייק רָאנ ףראד ןעמ

 ןענעוו ,ןעזייא ןופ לשמל ,ףָאטש ןעבלעז םעד ןוא ןייא ןופ ןעלנוק זַא

 טימ רעדָא ,סרעטעמַאיד ערעייז ןענייז סע רעסערגנ סָאװ ,רהעמ ץלַא

 ,(גנַאפמוא) סמוילַאװ ערעייז ןענייז סע רעסערג סָאװ ,רעטרעוו ערעדנַא

 טכַאמ סע ,לענוק ןעניזעיר ַא ןופ גָאו יד ןעסיוו דיוא םורַאד ןעק ןעמ

 טָאה ןעמ דלַאב יוװ ,ןייז לָאז רעטעמַאיד ןייז גנַאל יו סיוא טינ רָאנ
 ןעמ ןוא ףָאטש ןעבלעז םעד ןופ לעגוק ןעניילק ַא ןעגָאװענּפָא רעהירפ

 .סרעטעמַאיד ערעייז ןופ עיצרָאּפָארּפ יד ןענופעגסיוא ךיוא טָאה

 ערַאטנעמעלע ןופ רעליש רעדעי ןעכַאמ ןעק ןעגנונכערסיוא עכלעזַא

 ,קיטעמהטירַא ?עסיבַא ןעק סָאװ ,רעכלעזַא ךיוא ןוא עירטעמַאעג

 עשירטעמַאעג עסיווענ טימ טנַאקעב רונ םהיא טכַאמ ןעמ דלאב יו

 וצ ױזַא יו ,םהיא טנייצ ןעמ ןעוו ,רעכַאפנייא ךָאנ רעדָא ,סעלומראפ
 ןעלעטש רעקיטַאמעטַאמ סָאװ ,ןעלעבַאט עסיוועג טימ ךיז ןעצונעב
 | .ןעמַאזוצ

 טימ ןעלנוק ייווצ זַא ,ךילדנעטשרעפטסנבלעז ךיוא סע זיא רעטייוו
 -אה טינ ןענעק ,ןעפָאטש ענעדעישרעפ ןופ רונ ,רעטעמַאיד ןעכיילג ַא

 -ענ טושּפ רעדָא ט ע ט י ס נ ע ד רעייז בוא ,גָאװ עכיילג ַא ןעב
 -רעטנוא טינ םענייק ךָאד ףראד ןעמ .ךיילג טינ זיא טייקטכידעג ,טדער

 -ליח ַא רַאפ רהעמ טנעוו ,לעיּפשיײיב םוצ ,ליוק ענעיילב ַא זַא ,ןענָאז

 יו | טימ ,ןעמיטשעב וצ םוא .,רעטעמַאיד ןעכיילנ א טימ ענרעצ

 -יונ טינ ןיא ,ענרעצליה א ראפ רהעמ טנעוו ?יוק ענעיילב ַא ? עי פ

 וצ גונעג זיא סע רונ ,לָאש-נָאװ א ףיוא ןענעלוצפיורא ייז אקוד גיט
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 -ָאטש ערעייז ןופ ןעננונעוװּפָא ןוא ןעגנוטסעמ ערעהירפ ךרוד ,ןעסיוו
 .ןעטעטיסנעד ערעייז ןעשיווצ סינעטלעהרעפ סָאד ,ןעפ

 ןופ רעדָא ,דוסי ןייא ןופ ןענַאטשעב טלָאװ לעגוק-דרע רעזנוא ןעוו
 -אזוצ גי ס ע מ ? ע ג ע ר יוזא רונ ,תודוסי זיא טינ לעיפ יו
 רעסַאװ ,לעיפשייב םוצ ,יוװ ןעלייהט עלַא יא טלעטשעגנעמ

 ,ןענעכערוצסיוא ןעוועג ךַאז עטסעטכייל יד סע טלָאװ ןַאד ,םי ןיא
 זיא סע גנַאל יװ ,ןעגנַאגרעד טלָאװ ןעמ דלַאב יו ,טגעוו רע לעיפ יו

 -יטש ַא ןופ ןעטענקוצסיוא ןעוועג גונעג ןַאד טלָאװ סע .רעטעמַאיד ןייז

 ןופ רענעלק ןליפַא ןייז לָאז רעטעמַאיד רהיא סָאװ ,עלעקייק ַא דרע לעק
 -עמַאיד ן'טימ ןעכיילנרעפ ןוא ןענעװּפָא רהיא רעהכַאנ ןוא ,ללָאצ א
 | .ךרע רעצנַאג רעד ןֹופ רעט

 ןענייז סע גיטרַאנעדעישרעפ יו ,רעבָא ךָאד סייוו רענייא רעדעי
 ,עסַאמ רעייז ןיא ,גָאװ ןיא ךיוא ךעלפרעבא ס'דרע רעד ןופ ןעלייהט יד

 -עקָא יד גידנענעכער ,ןעמונעג ןעצנַאנ ןיא רונ ,טעטיסנער רעייז ןיא
 -ייטש ןעטרָאס יילרעלא ןוא ןעלָאהט ,נרעב יד טימ השבי יד ןוא ןענַא
 -מ י נש כב רו ד עטמיטשעב א ןעבָאה דרע יד ךָאד זומ ,ןעמַאזוצ רענ
 -לעמשנעמַאזוצ לָאז ןעמ ןעוו ,לשמל ,טָא .טע טיסנע ד עכילכ

 ,וו .ז .א ,דְלֶאְנ ,רעבליז ,יילב ,רעּפוק ,ןעזייא יו ,ןעלַאטעמ עכילטע ןעצ
 ,טעטיסנעד עכילטינשכרוד עסיוועג ַא ןעבָאה עסַאמ יד ךָאד טעוו

 טעטיסנעד עכילטינשברוד יד ןהעגרעד רעבָא ןעמ ןעק ױזַא יו

 תודוסי ענעדעישרעפ לעיפ יוזא ךיז ןיא טלאהטנע עכלעוו ,דרע רעד ןופ

 סע סָאװ ,טינ רָאנ טעמכ ןעמ סייוו ךָאנ וצרעד ןעוו ןוא ,ןעננושימ ןוא
 | ?ןע ס י נ ע פ עי ט ערהיא ןיא ךיז טניפעג

 "יד ןעסיײרוצסױורַא ןעלטימ ןענופעג ךיוא ןעבָאה רעשרָאפ-רוטַאנ
 -יסנעד יד ןעמיטשעב וצ עבַארּפ ַא .רוטַאנ רעמוטש רעד ייב דוט ןעז

 -ולננע ןעטמהירעב םעד ןופ ןערָאװעג טכַאמעג זיא דרע רעד ןופ טעט
 ןא ,שידנעווַאק ירנע ה דרָאל ,רעקיזיפ ןוא רעקימעכ ןעש
 -יטשעב וצ ןישַאמ רעסיוועג ַא טימ טצונעב וצרעד ךיז טָאה רע ,8

 -םיוא טָאה רע סָאװ ,ןעלנוק ענעיילב 2 ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ יד ןעמ

 ןענעוו ןעטייהלעצנייא ןיא .?ערינש ןענעדייז םעניד יא ףיוא ןעננַאהעג
 טרעדָאפ רונ טינ לייוו ,ןעזָאלניירַא טינ ךיז רימ ןענעק ןישַאמ עזיד
 -עיט ןוא ערעסערג ?עיפ ךיוא ןרעדנָאז ,ןעגנוביירשעב עננַאלדצ סע

 ןעבעגרעביא סע ןעק ןעמ יו ,קינַאכעמ ןוא קיזיפ ןיא עסינטנעק ערעפ
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 יו ןעכלעזַא ןיא ךָאנ טרפב ,ךוב ןעכילטפַאשנעססיװ-רעלוּפָאּפ ַא ןיא

 ?עטיבַא זיולב ןענעק עכלעוו ,רעזעל ראפ ןעבעירשעג זיא סָאװ ,רעזיד
 .קיטעמהטירַא

 ןופ קעווצ רעד זַא ,ןעקרעמעב לָאמַא ךָאנ ָאד רימ ןעלעוו בגַא
 -נוטסעמ עשימָאנַארטסַא ןעגעוו ךיז טדער סע ואוו ,ךעלטיּפַאק עכלעזַא

 ןענעק לָאז רעזעל רעד זַא ךילטנענייא זיא ,ןעגנונכערסיוא ןוא ןעג

 ערעסָאװ טימ ,םהיא ןענייצ וצ ,ןֹו פ ר עד ? כ ש םעד ןהעטשרעפ
 עסינמייהעג עכלעזַא ןהעגרעד ןעק ןעמ םיכרד עכלעוו ףיוא ןוא ןעלטימ
 .ןעגנַאנרעד עקַאט ייז זיא ןעמ יוזא יוװ ןוא

 ,ןעגנונכער ןוא ןעננוטסעמ עכלעזַא ןעכַאמ ןיילַא ןענעק וצ םוא
 -ַארטסַא ןוא קיטַאמעטַאמ ,קיזיפ ןיא רענעק רעפעיט ַא ןייז ןעמ זומ
 -ענ טינ רָאנ ןעק ןעמ זַא ,טקנערעג ןעטלָאוװ רימ ןעוו ,סלַאפנעדעי .עימָאנ
 -רעווש יד וליפַא ןעגעוו ף ע י ר ג ע ב ַא רעזעל ןעכילטינשכרוד םעד ןעב

 ןעטלָאו ,עימָאנָארטסא רעכילטפַאשנעסיװ רעד ןופ ןעבַאנפיוא עטס

 יד ןיא ןעגנוקרעמעב עכילנהעוועג יד טימ טנעגונעב ךיוא ךיז רימ

 ןעמַאנַארטסַא סע ןעבָאה ױזַא זַא ,סעימָאנַארטסַא ערעלוּפָאּפ עטסיימ
  -ער יד זא ןוא ,,װ .ז .א ,טמיטשעב ,טנעבערעגפיוא ,ןענופעגסיוא
  ןוא טייקכילקריוו רעד טימ ןעמיטש ןעגנונכער ערעייז ןופ ןעטַאטלוז
 -טקניּפ רעטסערג רעד טימ ןעהיײצעפָארּפ וצ טייקכילנעמ יד ךיוא ןעביג

 ,ןעטענאלּפ ןופ ןעגנונעוועב יד ,ס'הנבל יוקיל ,ס'המח יוקיל טייקכיל

 יד ןיא ןערָאװעג טרעדלישעג זיא סָאד יװ ,.וו .ז .א ,הנבל רעד ןופ

 ,ךעלטיּפַאק עגירַאפ

 -רעפ וצ רעווש וצ טרָאפ רעזעל עכנַאמ ראפ סע זיא רעמַאט רונ
 ןוא עקירדסיוא ערעטכייל ץלַא טכוז רעסאפרעפ רעד ?הָאוובָא ,ןהעטש

 -ַאּפ סָאװ ןעביירש וצ ןָא ךיז טננערטש ןוא ןעגנורעלקרע ערעכַאפנייא

 .ןעלעטש עשיטַאמעטַאמ יד ןעּפיהרעביא טושּפ ייז ןענעק ,רערעלוּפ

 -ַאק ערעדנַא עלַא ןהעטשרעפ וצ ןערעטש טינ רָאנ ייז טעוו סָאד
 טימ ןָאט וצ טינ רָאנ ןעבָאה עכלעוו ,עדנעביירשעב יד ,ךעלטיּפ

 .תונובשח

 סעּפע עקַאט יו סָאװ ,רעזעל רעמַאזקרעמפיוא רעד רעבָא לָאז
 רַאמ יד ראפ ןעקערש טינ רָאנ ךיז ,טנעדוטס ַא יו ױזַא זע נר ע 5?

 "רעביא ןעליופ טינ ךיז רע לָאז ןוא ךוב ןעזיד ןיא ןעלעטש עשיטַאמעט

 ןעטשרע ןופ סעּפע טינ טהעטשרעפ רע ביוא ,לָאמא ךָאנ ייז ןעזעלוצ
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 ,עטרהעלעג ןוא ןעפַאזָאליפ עטסערג יד וליפַא ןעוהט סָאד יו ױזַא ,קילב

 ,ןערידוטש ייז ןעוו

 -נַאלַאב ןייז טימ טכבַאמענ טָאה שידנעװַאק סָאװ סעבָארּפ יד ,ןונ

 ערעדנַא ןופ ןערָאװעג טלָאהרעדיװ רעטעּפש ןענייז ,ןישאמ עדנעריס

 רהעמ ןוא עטרעסעבענסיוא טכיורבעג ןיוש ןעבַאה עכלעוו ,עטרהעלעג

 -ילטינשברוד רעד ןענעוו ןעטַאטלוזער יד ןוא ,ןענישַאמ עכילדניפּפמע

 ,טמיטשעג טנעהַאנ ץנַאג ןעבָאה דרע רעד ןופ טעטיסנעד רעכ

 רעד ,רעטרהעלעג רעשילננע רעדנַא ןא

 טָאה ,ןיי ? ע ק ס ַא מ ָאנַארטסַא

 קעווצ ןעזיד וצ טצונעב רעטשרע רעד דיז

 זיא סָאד יו ,?עטימ ןעכאפנייא ַאזַא טימ

 .110 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאֿפ

 ַא ןעגיוא ערעזנוא רַאפ ַָאד ןעבָאה רימ

 : 6 ׂ ןופ ןערונשיילב טימ גרַאב ַא ןופ רוניפ
 ישי א יד ךָאד ןיא ךילנהעוועג .,ןעטייז ייווצ

 0777 יי ט ר ע ו זו רונש-יילב ַא ןופ ננוטכיר 2 2 טאב שעפ "  ו ײוו

 א לעקיטש יד טרעוו ךילטנענייא ,5 א ק

 לעטומ .ַא--.110 גנונכווצ וע ,לערינש ַא ףיוא טגנעה סָאוו יילב
 -טכידעג יד ןעמוטשעב וצ "וו ,דרע רעד ןופ ר ע ט נ ע צ םוצ ןעג

 ,דרע רעד ןופ טייק .טכיועג ַא רונ טָאה סָאװו ךאז עדעי

 רונשיילב .ַא רעבָא טלאה ןעמ ןעוו

 ננוכייוו ּפ ַא עסיוועג ַא ןעקרעמעב ךיז טזָאל ,גרַאב ַא ןעבעל
 לשמל יװ טָא ,גראב ןופ טייז רעד וצ גנוטכיר רעכילנהעוועג רעד ןופ
 -ַאּפ יד ןַא ןַאד טמהענ 848 רונש-יילב רעד :110 נונכייצ רעד ףיוא

 ס0 רונש-יילב רעד ןוא ,88 עיניל רעטלעטניּפעג רעד ןופ ןופ עיציז
 .06 עיניל רעטלעטניּפעג רעד ןופ עיציזַאּפ יד ןָא טמהענ

 -ערסיוא ןעמ ןעק ןעננוכיײװּפָא עכלעזַא ןופ ןעגנוטסעמ ךרוד טָא
 ,דרע רעד ןופ טעטיסנעד יד ןענעכ

 {ופ ןעננורענעלקרעפ ןופ ןעננומיטשעב ךרוד זיא לעטימ ַא ךָאנ

 -ירעּפסקע עכלעזַא .דרע רעד ןיא ןעטייקפעיט עסיוועג ףיוא טכיוועג

 .רעבירג-ךעלהיוק עפעיט ענינייא ןיא טכאמעג ןעמ טָאה ןעטנעמ

 נאו עניטכיר יד ןהעגרעד וצ יו ,ןעלטימ ךיוא רעבָא טָאה ןעמ

 טינ םייוו ןעמ ןעוו ,.וװ ,ז .א ,ןֹוז רעד ןופ ,הנבל רעד ןופ ,ךרע רעד ןופ
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 ןענײמעגלַא ןיא סיוא ןעמ טנעכער סָאד .ןעטעטיסנעד ערעייז רעהירפ

 טקרעמעב ןיוש זיא סָאד יװ ,ןענַאיצקַארטַא עגיטייזנעגעג ערעייז ךרוד

 .ךעלטיּפַאק ענירַאפ ןיא ןערָאװעג

 םעד ףיוא ןענעכערסיוא ןעמ ןעק ,לשמל ,הנבל רעד ןופ גָאװ יד

 .(טולפ ןוא עבבע) ס ד י ַא 0 יד ףיוא סולפנייא רהיא ןופ דנורג

 סדיַאט יד ןופ ןעטייקכיוה יד טסעמ ןעמ ןוא ךילדנירג טשרַאפ ןעמ ןעוו

 יו ,ןעטַאנַאמ ןוא נעט ענערעישרעפ ןיא ןוא רעטרע ענעדעישרעפ ןיא

 .-ערסיוא ךיוא ןעמ ןעק ,87 לעטיּפאק םעד ןיא ןעבעירשעב זיא סָאד
 ןוא ,הנבל רעד ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ יד זיא סע קראטש יװ ,ןענעכ

 | .ןעצנַאנ ןיא טנעוו יז ?עיפ יו םעד ךרוד

 יד ךרוד הנבל רעד ןופ נָאװ יד ןענעכערסיוא ןעמ ןעק רעטייוו

 רעד ןופ ןעננונעוועב עסיוועג ףיוא ןָאיצקַארטַא רהיא ןופ גנוקריוו

 ,48 לעטיּפַאק םעד ןיא טנעקעב ךיז ןעבָאה רימ עכלעוו טימ ,דרע

 טגעוו הנבל יד זַא ,ץלַא זיא ןעננונכערסיוא עזיד ןופ טַאטלוזער רעד

 .דרע רעד ראפ רענינעוו ?ָא מס 8 1 רהעפעננוא

 -עכערסיוא סע ןעמ ןעק ,דרע רעד ןופ גָאװ יד טגנאלעבנָא סָאוו

 ןעמ .ןוז רעד ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ רעד ןופ דנורג םעד ףיוא ןענ

 ןעגנונכערסיוא יד ייב יו ,עצעזעג ס'ןָאטוינ ףיוא ייברעד ךיז טציטש
 רעד ןופ טפַארק-סננוהיצוצ יד ךרוד הנבל רעד ןופ סענעלאפ רעד ןופ

 -ַָאהטעמ יד .(לעטיּפַאק ןענירָאפ ןיא טרעלקרע זיא סָאד יװ טָא) דרע

 -יברָא ,ןעטייקטייוו יד ןענעוו ןעננונכערסיוא יד ,עבלעז יד ןענייז ןעד

 רעד ןופ רעדעילנטימ עלַא ןופ .וו .ז .א ,ןעטכיוועג ,סרעטעמַאיד ,ןעט

 טגנעה סנייא .ןעטכַאלפעגנעמַאזוצ גנע רהעז ןענייז םעטסיסדוענוז
 "וינ ןוא ס'רעלּפעק ןופ טנלָאפ סָאד יו ,ערעדנַא סָאד ןופ ּפִא ייברעד

 | .עצעזענ ס'ןָאט

 . יוזא יו ןוא) דרע רעד ןופ זיא ןוז יד טייוו יו ,סייוו זעמ דלאב יו

 ,(80 לעטיּפַאק םעד ןיא ןערָאװעג טרעלקרע זיא ,סע טהעגרעד ןעמ

 -סננוהיצוצ ס'דרע רעד ןופ גנוקריוו יד ןענעכערסיוא ןיוש ןעמ ןעק

 ,ץעזעג ס'ןָאטוינ ןופ דנורג םעד ףיוא .טייקטייוו ַאזַא ףיוא טפַארק
 לָאמ .לעיפ יוזא ןעטרַאד ןייז טּפַארק-סננוהיצוצ עזיד ךָאד ףרַאד

 רעד ןופ .טייקטייו עזיד ןופ ר ע וו ק ס רעד יו ,ר ע נ ע 5 ק

 רעטנעצ םעד ןופ יו טייוו ױזַא לָאמ 28,000 זיא דרע רעד וצ זיב ןוז

 98,000 טריצילּפיטלומ ןעמ ןעוו .דרע רעד ןופ ךעלפרעבא רעד וצ זיב
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 490 טלייהטוצ ןעמ ןעוו ןוא ; 888,240,000 ןעמ טמוקעב 98,000 ףיוא

 ףיוא עדנוקעס עטשרע יד טלאפ רעּפרעק ַא ?עיפ יוװ) רעטעמיטנעס

 לעטנַאילימ-פ א רהעפעגננוא ןעמ טמוקעב ,עמוס רעזיד ףיוא (דרע רעד

 ,רעטעמילימ ַא ןופ ?ייהט

 רעד ןיא דרע רעד וצ ןייטש ַא ןעלאפעג טלָאװ םַאזגנַאל ױזַא טָא

 ןעריטרַאּפסנַארט טנעקענ םהיא טלָאװ ןעמ ןעוו ,עדנוקעס רעטשרע

 ,סיוא טנעכער ןעמ ןעוו רעבָא .ןוז רעד ןופ זיא דרע יד יוװ ,טייוו יוזא

 יו ,רעטרעוו ערעדנַא טימ רעדָא ,ןוז רעד וצ טלַאפ דרע יד לעיפ יו

 ,עדנוקעס ַא ןיא נעוװ ןעכיילנ רהיא ןופ רעטנורַא ךיז טזָאל יז ?עיפ

 -וצ יד ,ָאזלַא .רעטעמילימ ךעלטנהעצדפ טימ 2 זיא סָאד זַא ,ןעמ טניפעג
 רעד ראפ רעסערג לָאמ ?עיפ ױזַא זיא ןוז רעד ןופ טמַארק-סגנוהיצ

 -ערג זיא רעטעמילימ 2,9 לָאמ לעיפ יוװ ,דרע רעד ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ

 -עמהטירַא ןעק סע רעוו .,רעטעמילימ א ןופ ךעלטנַאילימ-9 ראפ רעס

 קוליח ַאזַא ןופ טַאטלוזער רעד זַא ,ןענעכערסיוא ןענעק ןיוש טעוװ ,קיט

 ט ג עוו ? ָא מס ? עי פ ױזַא זַא ,טניימ סָאד ןוא ; 894,000 זיא

 .דרע רעד ראפ רהע מס ןוז יד

 ךױא ןיוש ןעמ ןעק ,גנונכערסיוא רעזיד ףיוא ךיז נידנעציטש

 רעד ףוא ר ער עוו ש ןייז ףרַאד ךַאז ַא לָאמ לעיפ יו ,ןעמיטשעב

 .דרע רעד ףיוא יװ ,ןוז

 ,לעגוק-דרע רעזנוא ראפ רהעמ לָאמ 894,000 טגעוו ןוז יד יו יױזַא

 ,רהעמ לָאמ לעיפ ױזַא ןייז ךיוא טפארק-סגנוהיצוצ רהיא ךָאד זומ

 יו גנַאפמוא אזַא טָאהעג טלָאװ יז ןעוו ,טדערעג רונ רעבָא זיא סָאד

 סע ןעסייוו רימ יו ,טנעכערענסיוא רעבָא טָאה ןעמ .,לענוק-דרע רעד

 ןוז רעד ןופ סוידַאר רעד זַא ,ןוז רעד רעביא ךעלטיּפַאק יד ןופ ןיוש

 -לָאפ .,לעגוק-דרע םעד ןופ סוידַאר םעד ראפ רעגנעל לָאמ 108.55 ןזיא

 ןייז ןוז רעד ןופ ךעלפרעבָא רעד ףיוא ןָאיצקַארטַא יד ךָאד זומ ךילג

 ןוא ,להָאצ רעזיד ןופ רעווקס רעד יו ,דע כַאווש לָאמ לעיפ ױזַא
 טייקרעווש יד .(108,98 ףיוא 108,558 טריצילּפיטלומ) 11,708 זיא סָאד

 טלייהטוצ 894,000 יװ ןייז ,ָאזלַא ,טעוו ןוז רעד רעד ףיוא ךאז א ןופ
 טהיצ לָאמ לעיפ ױזַא טָא ןוא ; 27,6 ןיא טאטלוזער רעד ,11,788 ףיוא

 -ַאז רימ ןעוו .דרע יד יו ר ע ק ר ַא ט ש ךיז וצ ךדאז א ןוז יד סע

 רע טעװ ,ןוז רעד ףיוא טנופ ַא ןרעזנוא ןעריטרָאּפסנַארט ןענעק ןעל

 ,רהעמ לָאמ בלַאה ַא ןוא 97 רהעפעגנוא ןעגעוו ןעטרַאד
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 ףרַאד טנופ א ןַא ,טנעכערעגסיוא ױזַא ךיוא ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא

 : ןופ ןעכעלפרעבָא יד ףיוא ןעגעוו

 טנופ 0,88/ = הייד ייד חד סונעוו טנופ 9,58 -- -- -- -- רעטיּפוי

 "/ 0,898 -- -- == -- רוקרעמ "/ 1,110 -- -- -- -- ןרוטַאס

 = 0487 = --- יד יד == סרַאמ "/ 0,908 -- -- -- -- ןוטּפענ

 "0 0,416 = אה י-ה י-ה == הנבל */ 0,88 -- -- -- -- סונַארוא

 ,ןעבעגרעביא ךָאנ רימ ןעלעוו ,לעטיּפַאק ןעזיד ןעסילש רימ רעדייא
 -עג ןוא סרָאטַאלוגער ,סלעקידנעּפרעּפ טימ ןעטנעמירעּפסקע ךרוד זַא
 -ערָאעהט יד טגיטעטשעב ןעמ טָאה ןעכַאז ןענעוו וצ ןעטַארַאּפַא עסיוו

 טפַארק-סגנוהיצוצ יד זומ רָאטַאװקע םעד םורא זַא ,ןעגנונכער עשיט

 .לעגוק-דרע ןופ רעטרע ערעדנַא ףיוא רעדיא ר ע כ אוו ש ןעקריוו

 רונ ,לענוק רענעמַאקלָאפ א טינ זיא דרע יד סָאװ ,ןופרעד טמוק סָאד

 רעדָא טיירבעגסיוא לעסיבַא ןוא ןעלָאּפ יד ייב טגיצַאלּפענוצ לעסיבַא
 ןעוועג טקרעמעב ןיוש זיא סָאד יוװ ,רָאטַאװקע ם'ייב טעצרַאטעגסיױוא

 .לעטיּפַאק ןעיגרַאפ ַא ןיא

 רעדָא ם ר ַא 8 רעד ןיא טייקניסעמלענערנוא אזַא ןופ ךַאזרוא יד

 טהערד רעּפרעק ַא תעשב סָאװ ,ןופרעד טמוק דרע רעד ןפ רֹוגניפ

 קינַאכעמ ןיא טרעוו סָאװ ,טפַארק א טהעטשטנע ,טסבלעז ךיז םורַא ךיז

 סעּפע זַא ,טושּפ טניימ סע סָאװ ןא עלאנופירטנע צ ןעפורעג

 -נעב ךיוא ןענייז טפַארק רעגניזָאד רעד ףיוא .רעטנעצ ןופ קירוצ טביירט

 ,ןעירטסודניא ןיא לעיפ רהעז ןענעיד עכלעוו ,ןענישַאמ עסיוועג טעדניר

 "יש רעדָא עגיסילפ ןעדײשבַא ןוא ןערעדנוזבָא ליוו ןעמ ןעוו ?עיצעּפס

 א ןיא ןיירַא טנעל ןעמ זַא .עטכידעג רעדָא עטרַאה ןופ ןעכַאז ערעט
 עסיז יד ןענָאז רימָאל טָא ,ןעפַאטש עטשימענ ךעלעכעל טימ רעדניליצ
 ןעהערד וצ ןָא טגנַאפ ןעמ ןוא ,ןעקירבַאפ-רעקוצ ןיא ןעטייקגיסילפ

 ךרוד סױרַא ןעצירּפש ןַאד ,ןעטייקלענש עסיווענ טימ סרעדניליצ עזיד

 ןעביילב גינעווניא ןוא ,ןעלייהט ערעטכייל ןוא ערעטיש יד ךעלעכעל יד

 ןעמ ןעוו ,דיוא ןעמ טוהט ױזַא .,ןעלייהט ערערעווש ןוא ערעפייטש יד

 טפַארק עלאגופירטנעצ יד .ננושימ א ןיא רעסאוו ןופ ןערעוו זיול ליוו

 .ךילניישנעניוא סיורא ייברעד ךיז טנייצ

 רעסַאװ טימ ילכ ַא ןעהערד טזָאל ןעמ ןעוו ,ךיוא סע זיא ױזַא

 -ליֵּפַׁש ַאזַא טכַאמעג טינ סע טָאה רעוו ,לעקירטש ַא טימ ןעדנובעגוצ
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 יד טהערד ןעמ רעלענש סָאװ . ? ןערהַאי עשרעדניק ענייז ןיא לעכ

 ,ךַָאד ןעמ זיא רערעכיז ץלַא ,לעקירטש רענעדנובענוצ רעד טימ ילכ
 .ןערעוו ןעסַאגרעפ טינ ייברעד טעוו רעסאוו ןעּפָארט רעגיצנייא ןייק זַא
 ךיז טרעלקרע ,גנוניישרע עדנעניוטשרע רהעז קילב ןעטשרע ןופ ,עזיד

 רונ יו .ןעהערד ן'ייב טפַארק רעלַאנופירטנעצ רעד טימ טושפ ץנַאנ

 ןעזָאלסױרַא רהיא לָאז ןעמ רעדָא ןעסייררעביא ךיז לָאז ?עקירטש יד

 -רי ל נג רעטמיטשעב ןיא ןָאט הילפ ַא ילכ יד ןיוש טעוו ,דנַאה רעד ןופ

 ןָאט סָאג ַא ךיז ?ענש ןאד טעוו רעסאוו סָאד ןוא גנוטכיר ר ע כ

 ,דרע רעד ןופ טפַארק-סגנוהיצוצ רעד ןופ גנוקריוו יד ךרוד

 ריוא ןעמ טכַאמ טפַארק רעלַאנופירטנעצ רעד ןופ דנורג םעד ףיוא

 ּפָאק ן'טימ ןערהַאפ וצ ,לשמל יװ ,ןעקריצ ןיא ןעצנוק ענערעישרעפ
 .ןענַאנַאװ ןיא ּפָארַא

 סױרַא ךיז טגייצ ,סרעדניליצ טָאטשנָא ןעלגוק טכיורבעג ןעמ ןעוו

 ר ע ק ר ַא ט ש ןיא טפַארק עלַאגופירטנעצ יד זַא ,ןעהערד ן'ייב

 יו ,לעוק א ןופ ?ייה ט ןעט סע טימ םעד םורדא

 ןופ ןעלַאּפ יד וצ רעטנעהענ סָאװ .ןעלייהט עטשרעביוא ענייז םורא

 -עכעל יד ןופ ןעטרָאד סע טצירּפש ר ע כ ַא וו ש ץילַא ,סקַא ןייז

 -טסבלעז ,ךיז סע זומ ,לענוק ַא ךָאד זיא דרע יד יוװ ױזַא ןוא .,ךעל

 עלַאגופירטנעצ ערעקרַאטש ַא ךרוד ןעגיײצסױרַא ךיוא ,ךילדנעטשרעפ

 ,ןעלַאּפ ערהיא םורָא יו ,רָאטַאװקע רהיא םורַא טפַארק

 -קע םעד ףיוא זַא ,טנעכערעגסיוא טָאה ןעמ .עקאט סע זיא ױזַא

 -סננוהיצוצ רעד ןופ לעט-990 ַא טפַארק עלַאנופירטנעצ יד זיא רָאטאוװ

 רעד ןופ ,טדערענ שינַאכעמ רעדָא ,רעטנעצ םוצ דרע רעד ןופ טפארק

 טינ .טפַארק (רעדנעהיצ-רעטנעצ-םוצ) רע ? אטע פיר טנע צ

 ױזַא ןערעוו רָאטַאװקע םעד םורַא ןענַאעקַא יד ןופ ןערעסַאו יד רונ

 סָאד אז ,ןעלייהט-השבי יד ךיוא ןרעדנָאז ,ךיוה רעד ןיא ןעבירטעג

 רעזנוא טניז ,ןערהָאי ןענַאילימ לעיפ יו טסייוו רעוו ןופ ףיולרעפ ןיא

 ,ןענַאז וצ ָאז ,טעדליבעג םעד ךרוד ךיז טָאה ,ךיז טהערד לענוק-דרע

 "עג ןיוש טָאה סע סָאװ ,רָאטַאװקע םעד םורָא גניר א רעדָא ףייר א

 -ענוצ רעדָא גנוזָאלרעטנורא עדנערידנַאּפסערָאק א ןעפורסיורַא טזומ

 | .ןעֶלַאּפ יד ייב טײקגיצַאלּפ
 -קע ן'זיב לענוק-דרע ןופ רעטעמַאיד םעד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד

 לכה ךס זיא ,לָאּפ-דיז םוצ זיב לָאּפ-דרַאנ ןופ רעטעמַאיד ןייז ןוא רָאטַאװ
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 ןופ גנעל רעכילטינשכרוד רעד וצ עיצרַאּפָארּפ ןיא .רעטעמַאליק 43 ַא
 ךָאד זיא ,רעטעמַאליק 12742 :ךילמענ ,דרע רעד ןופ רעטעמאיד םעד
 סע ךיז טזָאל ןעגעווטסעד ןופ .טייקניניילק ַא ראג דעישרעטנוא ַאזַא
 טימ ןעטסעמסיוא סע ןעק ןעמ זַא ,ןעכַאז ןופ גָאװ רעד ןיא יוזא ןעלהיפ
 | .ןעטנעמורטסניא עסיוועג ןופ עפליה רעד

 -ע ט ש ע ב ררעדיוו ןענייז ןעגנוגעוו ןוא ןעגנוטסעמ עזיד ךרוד
 ףיוא דלַאב יו .,עצעזעגיסנַאיצַאטיװַארג ס'ןאטוינ ןערָאװעג ט ג י ט
 רעטנעצ םעד ןפ ר ע ט י י ו ו ךךיז ןעמ טניפעג רָאטַאװקע םעד

 ןעטראד ךָאד ןעזומ ,ןעלָאּפ יד ןעבעל רעטרע ףיוא יוװ ,דרע רעד ןופ/
 |ע גע וו ,רעטרעוו ערעדנַא טימ רעדָא ,רע ט כיי ? ןייז ןעכַאז !

 ךָאד זיא טפארק-סגנוהיצוצ רעד ןופ גנוקריוו יד לייו ,רענינעוו
 רימ ןעוו .ןעטייקטייוו יד ןופ ןערעווקס יד יו ,ט ר ח ע ק ר ע פ
 ָאטיוװק ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא ,לשמל ,ךַאז עבלעז יד ןענעװּפָא ןעלַאנ

 ,(רָאדַאװקע קילבוּפער רענַאקירעמַא-דיז רעד ןופ טרָאטש-טּפיוה יד)
 -סיוא רימ ןעלעוו ,ןעטַארַאּפַא ערעייז טימ סע ןעוהט ןעמָאנַארטסַא יו
 -ע וו סָאװטע יז טגעוו טדָאטש רעלַאירָאטאוװקע רעד ןיא זַא ,ןעניפעג
 .קרָאי וינ ןיא יו ר ע נינ

 -ענ רעדנעל ןיא יװ ,רָאטאווקע ןעבעל רעטכייל ןענייז ןעכאז זא

 עסיוועג ךרוד ןעראוועג ןעזיוועב ןיוש זיא סָאד ,ןעלָאּפ יד וצ רעטנעה

 יד ןעמעו ,ע ש י ר םָאנָארטסַא םעד ןופ ןעגנונעכער ןוא סעבָארּפ

 ךָאנ 1672 ןיא טקישעג טָאה טפאשנעסיוו ןופ עימעדַאקַא עשיזיוצנארפ

 אנַאיוג עינָאלַאק רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טדָאטשטּפױה יד) ןעיַאק

 -ַאלּפ יד ןענעוו ןעגנוטכַאבָאעב עסיוועג ןעכַאמ וצ (ַאקירעמַא-ריז ןייא

 . ' .סרַאמ טענ
 -עג יד טימ ץלַא ָאד ןעמיטש ןעגנונכערסיוא עשיטערָאעהט יד

 -ייז עכלעוו ,ןעגנוגעװּפָא ןוא סעבָארּפ עלעיפ טימ ,ןעגנוטסעמ עטסעיונ

 -רעפ טימ לעגוק-דרע ןופ ןעלייהטענעדעישרעפ ןיא ןערָאװעג טכַאמעג ןענ

 -טסעפ רהעמ ץלא טרעוװ יוזא ןוא ;ןעטנעמורטסניא עניטראנעדעיש

 .עימַאנַארטסא עכילטפאשנעסיוו ירד טלעטשעג
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 .41 לעטיּפַאק

 ."עקינַאכעמ עשילמיה , סעיסַאלּפַאל ףיױא קילב ַא

 רעביא ןעזייר ערעזנוא טימ עדנע וצ ךילטנעגייא ןיוש ןענייז רימ
 רימ ןעבָאה טסייג רעזנוא ןופ ןעלנילפ יד ףיוא .טלעוו-לעמיה רעד

 -ניפ רעזנוא זיב ןרעטש עסקיפ עטסעטייוו יד ןופ טרעדנַאוװענכרוד

 ןענעקעב רעטייוו ךיז ליו סע רעוו .לענוק-דרע ןעטלאק ןוא ןרעטס

 -ַארטסַא ןערידוטש רהעמ ?ליוװ סע רעוו ,ןעטלעוו ענעבאהרע עזיד טימ

 עלעיצעּפס ןיא ןוא רעכיברהעל ןיא ןעניפעג ןיוש סע טעוװ רעד ,עימָאנ

 ,םלועה תומוא יד ייב קרעוו

 -טפאשנעסיוו יד טימ ךיוא ךיז ןענעקעב וצ טצעי ךָאנ טביילב זנוא

 ר עז נו א ןופ גנַאפנָא ,ןעגָאז וצ ָאז ,םעד ןעגעוו סעיצאלוקעּפס עכיל
 :ןעגארפ עכלעזא ,לשמל ,עלעטש ךיז רימָאל טא .טל עוו-ןענוז

 ,גנוט כיר ןייא ןיא ץלַא ןעטענַאלּפ עלַא סע ךיז ןעהערד סָאװ ראפ

 ץלַא ןעטיברא ערעייז ךיז ןעניפענ סָאו ראפ ? אפוג ןוז יד יוװ עקַאט

 ? ןוז רעד ןופ רָאטאווקע םעד ןופ חטש םוצ טנע הָאנ

 עֶלַא ןופ גנאפנָא , ן'טימ אקוד ןָאט וצ טינ ןעבָאה ןענארפ עכלעזא

 רונ טינ ?ייוו ,ללכב גנופּפעש-טלעוו רעד טימ טינ ךיוא ,"ןעגנַאפנָא

 -לַאטשעג ערעדנַא ןיא ףָאטש ןוא טפַארק ןעלעטשרָאפ ךיז רימ ןענעק
 רעזנוא ףיוא סע ןעבָאה רימ יוװ ,ןעגנודניברעפ ןוא ןעננוטפעהעב -,ןעט

 ןעטלעוו ע ר ע ד נ ַא ץנאג ךילקריוו ךָאד ןעהעז רימ ןרעדנַאז ,טענַאלּפ
 .ןעּפָאקסעלעט ןופ עפליה רעד טימ

 ,ןעסַאמ (ענַאמוט) עטפַאהלעבענ רעדָא עזעלובענ יד ,לשמל ,טָא
 רעביא ךעלטיּפַאק יד ןיא ןעראוועג טדערעג ןיוש זיא סע עכלעוו ןעגעוו

 ,ןעפַאטש עסיוועג ןופ ,ךילריטאנ ,ןעהעטשעב ייז .,ןרעטש עסקיפ יד

 סאוו טפארקי-סגנוהיצוצ יד ךרוד ןעמַאזוצ ךיוא ךיז ןעטלַאה עכלעוו

 "קעּפס ןופ עפליה רעד טימ .רֹוסי ןעדעי ןופ םָאטַא ןעדעי ןיא טקעטש

 ןיא זא ,ןעגנַאגרעד ךָאד רימ ןענייז (88 לעטיּפַאק העז) זילַאנַא-לַארט
 ענידנעטשעב יא סעּפע ןענארקעג טינ ךָאנ ןעבָאה סָאװ ,ןעפאמ ענעי

 .טענַאלּפ רעזנוא ןיא יו ,תודוסי עכלעזַא ךיוא ךיז ןעניפעג ,םרָאפ
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 ,ןעמהעננַא ךילטפאשנעסיוו ךיוא ןעמ געמ ןיילא םעד בעילוצ ןיוש

 רעזנוא ןעשיוצ תוכ ייש עסיווע נ ַא סעּפע טריטסיזקע סע זַא

 סָאװ ,סעלַא ןענעוו גידנעקנעדכַאנ .,ןעטלעוו-ןרעטש ערעדנא טימ ןוז

 ,ללכב סרעּפרעק עשילמיה יד ןעגעוו ןעננַאנרעד טייצ ןייז זיב זיא ןעמ

 םָאנָארטסַא ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעשיזיוצנארפ רעלַאינעג רעד טָאה

 ןעמָאנ םעד רעטנוא קרעוו ןעסיורג ןייז ןעבירשעגנָא ס ַא ? ּפ ַא ?

 עלא ןופ טנעמאדנופ רעד ןערָאװעג זיא סאוו ,"עקינַאכעמ עשילמיה יד,

 םעטסיסדןענוז רעזנוא ןופ רדס ןוא גנַאפנָא םעד ןעגעוו סעיצַאלוקעּפס

 ,ןערהָאי ערעזנוא זיב

 -ענ ַא ןיא עסַאמ עטפאהלעבענ ַא זיא טקנוּפ-סגנַאגסיוא ןייז

 -ַָאנ םעד ךיוא םורָאד טגָארט הרעשה ןייז .ג נונ עוו ע ב עסיװ

 -העצנוא טימ ,לָאמַא זַא ,ןעמונעגנא טָאה רע ."עטפַאהלעבענ יד, ןעמ

 ,םעטסיס-ןענוז רעד ןופ עסאמ עצנַאג יד ןיא ,קירוצ ןערהָאי עניל

 רעטיילגעב ערהיא עלא טימ ןוז רעד ןיא ךיז טניפעג סע סָאװ סעֶלַא
 עסַאמ עזיד ,ןעזַאג ןופ ןענַאטשעב ,ןעטעמַאק רעדָא ןעטענַאלּפ סלַא

 ע שי נ ַא כ ע מ יד טיול םרָאפ עטפאהלענוק ַא ןעמהעננָא טזומענ טָאה

 | .עצעזעג

 ךרוד ןעזיוועב טרעוו סָאד יוװ ,עכילריטַאנ א זיא םרָאפ ַאזַא)
 -ריא רעדָא רעבליזקעווק ,רעסַאװ ןעּפָארט ַא ,סעבָארּפ ענעדעישרעפ

 ער ע פ ס ַא ןו פ ם ר ַא פ יד טגירק טייקינסילפ עכלעוו דנעג

 רעכלעוו דנעגריא ןֹופ גנוקריוו רעד ןחִא ,ט סב? עז ךיז ןופ

 .טפַארק רעכילרעסיוא

 עסַאמ רעזיד ןופ ןעזַאנ יד ךיז ןעבָאה ג נו ? ה י ק ב ַא ךרוד

 ןעכיוה ןפיוא סע טנָאז ןעמ יוװ ,רעדָא טקירדעגנעמַאזוצ רהעמ ץלַא

 .,ררע רעד ףיוא סע ןעהעז רימ יו טָא ,ט ר י ס נע דנ ַא ק ,ןושל

 ןנולהיקבא ףךרוד טרעדנַאװענמוא טרעוו סָאװ ,ףּפמַאד טימ ,לשמל
 ,זייא ןיא רעהכַאנ ןוא רעסַאװ ןיא

 -עע ר ע ט כי ד ע נ ץלַא ױזַא זיא עסַאמ עטפַאהלעבענ יד
 -ע נש ץְלַא ןעהערד דיז טזומעג ךיוא יז טָאה םעד ךרוד ןוא ,ןערָאװ

 דנורג םעד ףיוא טנעכערעגסיוא ןוא ןעזיוועב טרעוו סָאד יו ,ר ע ל

 טָאה ,רעלענש ץלא ױזַא ךיז נידנעהערד .עצעזעג עשינַאכעמ יד ןופ

 ןוא ןעלַאּפ יד ייב רעניצַאלּפ ןערעו טזומענ ךיוא עסַאמ עזיד

 ע 5 ַא גו פ י ר ט נ ע צ יד ךרוד רָאטַאוװקע { ייב טרעטיירבעגסיוא
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 ,לעטיּפַאק ןענירָאפ ןיא ןערָאװעג טדערעג זיא סע רעכלעוו ןופ ,טפַארק
 םעד םורַא ג נ י ר ַא טעדליבעג ןפוא ןעזיד ףיוא ךיז טָאה סע

 לעיצעּפס ,תובס עסיוועג ךרוד .עסַאמ-ןענוז רעד ןופ רָאטַאװקע
 "ייהט גניר יד ןופ ן} ע פ ַא ט ש  יר ןיא טייהנעדעישרעפ ַא ךרוד
 זוא גנולהיקבא עכיילגנוא ןַא וצ ןערהיפ טזומענ טָאה סע סָאװ ,ןעל

 ךיז ןעלהיק ןעפָאטש ענינייא זַא ,סייוו רענייא רעדעי) גנוריסנעדנַאק
 ןוא (ערעדנַא רעדייא טעװעטרַאהרעפ רעלענש לעיפ ןרעוו ןוא ּפִא
 עכלעזַא ןעבָאה -- ,ןע נג נו ט 5 ַא ּפ ש ןוא ןעגנוצַאלּפ וצ ךיוא םורַאד
 - ר ע ג ב ַא ךיוא ןַאד ןוא ן ע צ ַא ? פ טזומעג ךילסילש ןעגניר

 .עסַאמ רעצנַאג רעד ןפ ןערעוו ןע ס

 סע'סָאלּפַאל טוול ןענַאטשטנע ןעניוז ןעטענַאלּפ ווו---.,111 גנונכויצ
 ."עקינַאכעמ עשולמוה ,

 ךיז ,עצעזעג עשינַאכעמ יד טיול ,זומ נניר רענעסירעגבָא אזא

 -כיר רעבלעז רעד ןיא ןוא טייקלענש רעבלעז רעד טימ ןעהערד ץלַא

 .עסַאמ רעצנַאנ רעד ןופ ?לייהט ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע תעשב יוװ ,גנוט

 -עוו ױזַא ןוא םרָאפ עשירעפס ַא ןעמהעננָא ךיוא רע זומ זייווכעלסיב

 ץלא ןומ עכלעוו ,עסַאמ-ןעזַאג רעד ןפ ר ע ט יי ? נג ע ב. ַא ןער

 םורַא ןענניר ךַאנ ןעדליב ןוא ןעריסנעדנַאק ,ןעלהיקבא ךיז רעטייוו

 -כייצ רעד ףיױא טלעטשענרַאפ זיא סָאד יו טָא ,רָאטַאװקע רהיא

 ,111 גנונ
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 ,גניר רעד ןעסירענבַא ןוא טרעדנוזענבָא םינּפַא ךיז טָאה טשרעוצ

 ,וטּפענ טענַאלּפ יד טעדליבעג רעהכַאנ ךיז טָאה סע ןעכלעוו ןופ
 רעטעּפש .,טנייה סע ןעסייוו רימ לעיפ יו ,ןוז רעד ןופ עטסעטייוו יד

 ןענַאטשטנע ןענייז סע עכלעוו ןופ ,ןעגניר יד ןעסירעגבַא ךיז ןעבָאה
 -ענַאלּפ יד ,רעטיּפוי ,ןרוטַאס ,סונַארוא ןעטענַאלּפ עטנַאקעב זנוא יד

 ,רוקרעמ ןוא סונעוו ,דרע יד ,סרַאמ ,(17 לעטיּפַאק העז) ןעדיאָאט
 ,ןוז רעד ןופ גניר ַא ךָאנ ןערעדנוזבָא לָאמַא ךיז טעוו סע ביוא

 ןעביוהנָא ןיילא ךיז טעװ ןוז יד ןעוו ,ןַאד טשרע ןעריסַאּפ ןענעק סע טעוו

 -ע נש 5 ַא מ 2 1 9 .,ןעגנונכער עשימָאנַארטסַא טיול ,ןעהערד וצ

 ,ןעמונעגנַא םורַָאד טרעוו סע .לַאפ רעד טנייה זיא סָאד יו ,ר ע ?

 ןעמ טעו סלַאפנעדעי .,ןעמוקרָאפ טינ לָאמ ןייק ןיוש טעוו סָאד זַא

 -ַאווער אזא זיב ,ןערהָאי ןענַאילימ לעסיב טכער ַא ןעטרַאװ וצ ןעבָאה

 ןענעק טעוו טענַאלּפ עיינ ַא ןוא ןוז רעד ףיוא ןעמוקרָאפ טעװ עיצול

 | .ןערעוו ןערָאבעג

 -נַא יד ןופ סרעטיילנעב יד ?לכב ןוא הנבל יד טננאלעבנא סָאװ

 ןעבלעז םעד ףיוא טעדליבעג ןעבָאה ךיז ייז ןעלָאז ,ןעטענַאלּפ ערעד
 -ענ ךָאנ ךיז ןעבָאה אפונ ןעטענַאלּפ יד תעשב ןענניר ןופ רענייטש

 ידנַאטשוצ ןעטפַאהלעבענ ַא ןיא ןענופ

 -עטשעב ַא ןענופעג ךיוא טָאה הרעשה רעדָא עזעטָאּפיה עזיד |

 יד ןופ ןע ט ע טי ס נ ע ד יד ןעשיווצ ךיילגרעפ ַא ךרוד גנוגיט

 -וצ טזומעג ךיז ןעבָאה טשרעוצ זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע .,ןעטענַאלּפ

 רעד ןופ ןעליהט ער ע ט כיי 5 יד ןעגניר יד ןיא ןעבײלקנעמַאז
 ךיז טנייצ סע ןוא .ערערעווש יד רעהכַאנ ןוא עסַאמ רעטפַאהלעבעג

 ןופ ןעמַאטש ןעלָאז סָאװ ,ןעטענַאלּפ ע ר ע טייוו יד זַא ,סױרַא
 יד רַאפ ר ע ר ע ט י ש לעיפ עקַאט ןענייז ,ןענניר-ןענוז עטשרע יד

 ךיוא .,ךעלטיּפַאק ערעהירפ יד ןופ ןיוש סע ןעסייוו רימ יו ,ערעטנעהענ

 -ַאטש ערעטכייל ?עיפ גיסעמסינטלעהרעפ ןופ טהעטשעב הנבל רעזנוא

 | ,לענוק-דרע רעד יוװ ,ןעפ
 ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןרוטַאס םורַא ןעגניר ןופ ץנעטסיזקע יד

 -ענ זיולב טָאה ןעמ .עזעטָאּפיה עזיד רַאפ זייוועב רעדנעגַאלש ַא סלַא
 ראפ ,ץנַאנ ץלא ןעביילב ייז םוראוו ,ןערעלקרע וצ ןעכַאזרוא טכוז
 "ענג טלעדנאוװעגמוא טינ ןוא ןערָאװעג ןעסירוצ טינ ןענייז ייז סָאװ

 .תונבל רעדָא רעטיילנעב עשירעפס ןיא ןערָאװ
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 "ניר-ןרוטַאס יד ןעגעוו גנורעלקרע עדנעלעטשנעדעירפוצ ַא רעבָא

 ,טינ סייוו ןעמ גָאט ןעניטנייה זיב ןענופעגנ טינ ךָאנ ןעמ טָאה ןעג

 ראפ ןוא עמהַאנסיױא ענידריווקרעמ ַאזַא סע זיא ןרוטַאס סָאו ראפ

 ןעמ יו ,ןעגנורעדנע עסיוועג ךרוד ןעכַאמ עכלעוו ,ענייז ןעגניר יד סָאװ

 -ַאלּפ ןוא ןעמַאזוצ ץִלַא ךיז ןעטלַאה ,ןעּפַאקסעלעט ךרוד סע טקרעמעב

 .טינ ןעצ

 ערעסערנ טימ ןעגנוטכַאבָאעב ערעטייוו ץְלַא ךָאנ ,זייווכעלסיב

 ,ןעמהַאנסיױא ערעדנַא עסיוועג ןענופענסיוא ןעמ טָאה ,ןעּפָאקסעלעט
 ןעגעוו ןעגנורעלקרע ערעדנַא סעּפע ןעכוז וצ טרהיפעג טָאה סָאד ןוא

 ןעפרַאװרעפ וצ רַאנָאז ןוא םעטסיס-ןענוז רעד ןופ ננוהעטשטנע יד

 .הרעשה סע סַאלּפַאֿל ןעצנַאג ןיא
 רונ טנעקרענַא עירָאעהט ַא טרעוו טפַאשנעקיװ-רוטַאנ רעד ןיא

 עט נָא ק ע ב ע 9 ַא ט י מ ט מט י ט ש יז יװ ,גנַאל ױזַא

 "סיוא עכלעזַא סיוא טניפעג ןעמ יװ לענש ױזַא ןוא .ן ע ט ק ַא פ
 ַא ןופ דנורג םעד ףיוא ןערעוו טרעלקרע טינ ןענעק עכלעוו ,ןעמהַאנ

 ןוא ךילדנירג יו טינ טכַאמ סע ,עירָאעהט רעדָא עזעטָאּפיה רעסיוועג

 ןעמ ןוא טייז ַא ןַא רהיא ןעמ טזַאק ,טיובעג ןייז טינ לָאז יז גיטכיר
 .ןעטקַאפ עיינ יד טימ ןעמיטש לָאז עכלעוו ,עירָאעהט עיינ ַא טכוז

 .עזעטַאּפיה רעטֿפַאהלעבענ רעד טימ ךיוא טנייה סע זיא ױזַא

 רעד ןופ טסואוועג טינ רָאנ ךָאנ ןעמ טָאה טייצ סע'סַאלּפַאל ןיא

 רעטיּפוי ןעשיווצ ןעטענַאלּפ עניילק עטרעדנוח יד ןופ ץנעטסיזקע

 ןענייז ןעדיאַאטענַאלּפ עזיד ןופ עלעיפ ןופ ןעטיברַא יד .סרַאמ ןֹוא

 ןוא רעטיּפוי ןופ ןעטיברַא יד טימ ךיילנרעפ ןיא ןעדעישרעפ ץנַאג

 ענינייא .חטש ןעבלעז םעד ןיא טינ טייוו ךיז ןעניפענ ייז .סרַאמ

 ,ןעסּפילע עגנַאל ןיא ערעדנַא ,ןעלקריצ ענידנעטשלָאפ ןיא ןערעדנַאװ

 עכלעזַא ןעטיברָא ערעייז ןעשיווצ ןעלקניוו יד ןענייז ךָאנ וצרעד ןוא
 .ץלַא סָאד ,ןעמהעננָא טינ ךיז טזַאל סע זַא ,(דָארג 40 זיב) עסיורג
 ןעטצַאלּפעג | י י א ןופ רעקיטש ןופ טעדליבענ ןעבאה ךיז ןעלָאז

 .(17 לעטיּפַאק העז) גניר
 ערעסיוא יד ןופ תונבל עכנַאמ זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה רעטייוו

 טינ :ךילמענ ,גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא טינ ךיז ןעהערד ןעטענַאלּפ
 -ר ע פ ַאזַא ,.ט ר ה ע ק ר ע פ רָאנ רונ ,חרומ וצ ברעמ ןופ

 פייהט ַא ןופ ןעמוק טינ ךָאד ןעק הנבל ַא ןופ גנוגעועב ע ט ר ח ע ק
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 ַא ןופ רעדָא גניר ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ביוא ,סיוא טינ טכַאמ סע)
 ַא ןיא גידנעטש ןייֵלַא ךיז טגעוועב עכלעוו ,טענַאלּפ ַא ןופ (ערעפס

 םורַא טהערדעג ךיז טלָאװ הנבל יד ןעוו ,לשמל .גנוטכיר רעטמיטשעב

 ךָאד ןעמ טלָאװ ,ךיז םורַא דרע יד יו ,ט ר ה ע ק ר ע פ דרע רעד
 ַאזַא ןעפראוורעפ טזומעג עצעזענ עשינַאכעמ ןופ דנורג םעד ףיוא
 ךיז טָאה סָאװ ,גניר ַא ןופ טעדליבעג ךיז טָאה הנבל יד זַא ,הרעשה
 -טסבלעז זיא סָאד .דרע רעד ןופ רָאטַאוװקע םעד ןופ ןעסירעגבָא לָאמַא
 ,ךילדנעטשרעפ

 -ייז רַאפ ר ע 9 ע נ ש  תונבל עכנַאמ ךיז ןענעוועב ךָאנ וצרעד
 סע סרַאמ ןופ םענייא טימ ?עיצעּפס סע ןזיא ױזַא .ןעטענַאלּפ ערע
 טיפ .,(16 לעטיּפַאק העז) ס א ב ַא פ טימ :ךילמענ ,רעטיילגעב

 עזייר א ןעכַאמ טינ הנבל א ןעק "עקינַאכעמ עשילמיח , סע'סַאלּפַאל

 טסבלעז טענַאלּפ יד יו ,טייצ רערעצריק ַא ןיא טענַאלּפ ַא םורַא
 ; ךילדנעטשרעפטסבלעז רעדיוו זיא סָאד .סקַא רהיא םורַא ךיז טהערד

 ןופ ןעגניר יד זַא ,רָאפ ךיוא סע טמוק טייקכילקריוו רעד ןיא רעבָא

 -נוטש 6 רהעפעגנוא ןיא טענַאלּפ עזיד םורַא זיירק ַא ןעכאמ ןרוטַאס

 -עגנוא ןיא סקַא רהיא םורָא זיירק ַא טכַאמ ןיילַא יז דנערהעוו ,ןעד

 .ןעדנוטש בלַאה ַא ןוא 10 רהעפ

 ןיא ןענייז עכלעוו ,ןעטקַאפ ערעדנַא ךָאנ ןענופענ טָאה ןעמ

 -לעזַא ןיא רעבָא ,הרעשה רעטפַאהלעבענ סע'סַאלּפַאל טימ ךערּפשרעדיוװ

 -ענ טָאה ןעמ .ןעזָאלניירא טינ ךיז רימ ןענעק ןעטייהלעצנייא עכ
 -סיוא עזיד ןעגעוו ןעגנורעלקרע ןעבעגנ וצ ץלַא טכוז ןעמ ןוא טכוז

 תורעשה עיינ יד ןופ ענייק רעבָא ,ןעטייקגיסעמלעגערנוא ןוא ןעמהַאנ
 , ,רנעלעטשנערעירפוצ טינ ךָאנ זיא

 -נוטכַאבָאעב רהעמ ץְלַא ןעכַאמ טעוװ ןעמ ןעוו ,טייצ רעד טימ
 ערעכילטקניּפ ךָאנ ןעדניפרע ךיוא טעוו ןעמ ןוא ןעגנושרָאפ ןוא ןענ

 ןעמ טעוװ ,עניטנייה יד יו ,ןעטנעמורטסניא ערעכילדניפּפמע ןוא
 עכלעזַא רָאפ ןעמוק סע םוראוו ,ןעניפעגסיוא ,ךילניײשרהַאו טסכעה

 ַא ןעמוקפיוא ןַאד טעװו סע .םעטסיסדןענוז רעד ןיא ןעמהַאנסיוא
 ןעלעטשטסעפ טעוו סָאװ ,םַאלּפַאל יו עכלעזַא ,עינעשז רעסיורג רעיינ

 -עב ערהיא עלַא ןזא ןוז יד ןעשיווצ תוכייש יד ןעגעוו עירָאעהט עיינ ַא

 רעזנוא ןופ גנולקיווטנע ןוא גנוהעטשטנע יד ןענעוו ?לכב ןוא רעטיילנ

 .םעטסיסדןענוז
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 -לעבענ עצנַאנ יד וליפַא ןעוו זַא ,ןעניימ טינ רעבָא ףראד ןעמ

 סלַא ןעמַאנַארטסַא ןופ ןערעוו ןעפראוורעפ לָאז עירָאעהט עטפַאה

 "ריוו יד רָאה ַא ףיוא ןעכַאוושבָא רעדָא ןערעדנע סע טעװ ,עשלַאפ ַא

 סרעּפרעק עשילמיה יד .עצעזעג ס'ןָאטוינ ןוא ס'רעלּפעק ןופ ןעננוק

 ,עצעזעג עשינַאכעמ יד טיול ןעגעוועב ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,ךיז ןעלעוו

 םעטסיסדןענוז רעזנוא ןענעוו ןעכאמ טינ ןעלָאז רימ תורעשהח רַאפ סָאװ

 .ןעמעטסיס-ןענוז ערעדנַא ןענעוו רעדָא

 ןענַאילימ רונ טינ ןעּפָאקסעלעט ךרוד רימ ןעהעז סלַאפנעדעי

 -רעטנוא סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןרעדנַאז ,ןרעטש עסקיפ ןענַאילימ ןוא

 .וװ .ז .א ,רילָאק ,סיורג ,טלַאטשעג רעייז ןיא לעיפ רהעז ךיז ןעדייש

 עכנַאמ ,ןעסאמ עטפאהלעבענ טימ טלעגנירעגמורַא ןענייז עכנאמ

 -ונעגנָא טרעוו סע סָאװ ,קראטש ןוא ?עה רהעז ןעהילג ןוא ןעצנַאלג

 יו סעּפע ןענייש עכנַאמ ,"דנענויג רעייז ןופ ןעכייצ א סלַא ןעמ

 .ןעש ָאלענסייא ץלַא ןערעוו ייז יו סעּפע ,"רעטלע , רעד ףיוא

 -ןרעטש עכלעזַא ךיוא ךיז ןעניפעג סע זַא ,ןַא םורָאד טמחענ ןעמ

 ,ןע ב ר ַא ט ש ע נג ב ַא ,ןענַאז וצ אז ,ןיוש ןענייז סָאװ ,ןעטלעוו

 סָאװ ןוא ןעבעל ןוא טכיל ןופ "קנופ, ןעדעי ןערָאלרעפ ןעבָאה סָאװ

 -ילנרעפ ןוא ערעטסניפ סלַא םיור-טלעוו םעד ןיא םורא ךיז ןעהערד

 ןעמוק לָאמַא טעװ ףוס ַאזַא זַא ,ןָא ךיוא טמהענ ןעמ ,רעּפרעק עטרעוו
 ןייז סע טעוו ,ןעריסַאּפ לָאמַא עקַאט טעוװ סָאד ביוא .,ןוז רעזנוא וצ

 טינ רָאנ ךילטננעייא טרעוװ ןוז יד ל?ייוו ,םורַא ןערהָאי ןענַאיליב ןיא

 עכילטפאשנעסיוו ךרוד ןעניפענסיוא סע ןעק ןעמ טייוו יו ,טלהיקענבָא

 ,ךיז טהעטשרעפ סע .(282 ןוא 82 לעטיּפַאק חהעז) ןעטנעמירעּפסקע

 -סיוא טעװ ןֹוז יד רעדייא ,ןערהָאי ןענַאילימ ןוא ןענַאילימ ןיא זַא

 -ךרע רעזנוא ףיוא ןערעוו ןערָארפרעפ סעלַא טעוװ ,ןערעוו ןעשַאלעג
 ...לענוק

 ךילטנעגייא ןערעהעג סעיצַאלוקעּפס ןוא תורעשה עכלעזַא רונ
 ןופ לייהט ַא זיולב זיא עכלעוו ,עימָאנַארטסַא וצ טינ רעבָא ,קיזיפ וצ

 ןופ טייז ר עש י ט ק ַא ר פ רעד טימ .טפַאשנעסיװרוטַאנ רעד

 ןופ ןעננוטסעמ ןוא ןעגנונכער טיס :ךילמענ ,עימַאנַארטסַא רעד

 ,ררע רעד ףיוא סעיציזַאּפ ןופ ךיוא יו ,ןעננוגעוועב ןופ ןוא טייֵצ

 ,ןָאט וצ סָאװ טינ רָאנ ,טקרעמעב ןעביוא ןיוש יוװ ,סע טָאה
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 -עמ רעשילמיה , רעד טימ ןענענעזעג םורַאד ךיז ןעלעוו רימ

 "נָא ןעריבורּפ ןעלעוו ןוא ?לכב טלעוו-לעמיה רעד טימ ןוא "עקינַאכ

 ןיא ןעברַאוװרע ןעבָאה רימ סָאװ ,עסינטנעק יד ןופ ייהט ַא ןעדנעוו

 יו ,ןעקעווצ ע ש י ט ק ַא ר ּפ עכלעזַא ריפ ,ךעלטיּפַאק ענירָאפ

 .יירערהַאפיםי ןא ןעגנוטסעפידנַאכ

 .48 לעטיּפַאק

 ןעמ יו -:עימָאנָארטסַא עשיט קא ר
 וצ ןוא ןענעכייצעב וצ ןרעטש טימ ךיז טצונעב

 .דרע רעד םיוא רעטרע ןעטסעמ
 ןפיוא ייס ,ןעדנעגעגנ עטנַאקעבנוא ןיא טרעדנַאו ןעמ תעשב

 יד גיטכיר ןעמיטשעב טינ ןעמ ןעק ,השבי רעד ףיוא ייס ,רעסַאװ
 -עג סיוא סע טקירד ןעמ יו רעדָא ,ךיז טניפעג ןעמ ואוו ,עיציזַאּפ
 -ינײטַאל א ןופ) ן ע רי ט נ עי ר ַא ךיז :טרָאװ ן טימ ךילנהעוו
 ןעגנוזייוונַא ךרוד ,(חרזמ ,גנַאנפױא :טעטיידעב סָאװ ,טרָאװ ןעש
 -נעק ַא סעּפע ןענעכייצרעפ ךיז לָאז ןעמ ןעוו .ןעכַאז עגימורַא ףיוא
 טעוו ,ךייט ַא רעדָא גרַאב ַא ןענַאז רימָאל ,געו ן'פיוא טרָא ןעניט
 רעד וצ רעדָא רעטכער רעד וצ ךיז טניפעג ןעמ ביוא ,ןעסיוו ןעמ
 ןעריטנעירָא וצ גונעג טינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא : ןופרעד טייז רעקניל
 טרָא ןעניזָאד םעד ופ עי צ יז ַא ּפ יד טינ סייוו ןעמ בוא ,ךיז
 בא ,טניל רע ג נו ט כ י ר  ַא רַאפ סָאװ ןיא ,אפונ דרע רעד ףיוא
 ביוא ,רָאטַאװקע ןופ דיז רעדָא דרָאנ םוצ רעטייוו רעדַא רעטנעהעג
 .רַאטַאװקע ן פיוא טקנוּפ ןעטמיטשעב ַא ןופ ברעמ וצ רעדָא חרזמ וצ

 ם ו צ ןעניוא יד ןעטכיר וצ רָאנ זנוא טביילב לַאפ ַאזַא ןיא
 .ןעטרָאד ןרעטש יד ןופ סעיציזַאּפ יד ןעטכַארטעב וצ ןוא לע מי ה
 יונעג ןוא גיטכיר ןענעכייצרעפ ןעליוו רימ ןעוו ,ךיוא סע זיא ױזַא
 -ט סא עש יט ק ַאר ּפ יד זנוא טנעיד ייברעד .עטרַאקידנַאל ַא
 טפַאשטנעק רעד ןיא ךילטנעגייא טהעטשעב סָאװ ,ע י מ ַא נ ַא ר
 -נעמורט סניאיסגנוט סע מ עסיוועג טימ ךיז ןעצונעב וצ
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 עטרהעלעג סָאװ ,ןעדַאהטעמ ןוא ןעלטימ יד טימ ללכב ןא ן ע ט

 .טרעלקרע ןוא ןענופעגסיוא ןעבָאה ןעמַאנַארטסא

 -ייז ןעדניבמורַא ,ןַאטיּפַאק-ספיש א ןעגנַאפ ,לשמל ,לָאז ןעמ ןעוו |
 םענעפרָאוװרעפ ןעכלעוו דנעגריא ןיא ןעזָאלרעביא םהיא ןוא ןעניוא ענ

 יונעג ץנַאג טכַאנ רעגידנרעטש ַא ןיא רע טעװ ,דרע רעד ןופ לעקניוו
 ןעטמיטשעב ַא ןופ זיא רע טייוו יו ,ךיז טניפעג רע ואוו ,ןעניפענסיוא
 שטינירג ,זירַאּפ ןיא עירָאטַאװרעסבָא רעד ןופ ןענַאז רימָאַל ,ץַאלּפ
 א דנאה רעד רעטנוא ןעבָאה רונ טעוװ רע ביוא ,ןָאטננישאװ רעדָא
 יד ןעטכַאבַאעב וצ טנעמורטסניא רעדנא ןַא רעדָא ט נא ט ס קע ס

 -ַאנַארכ ןעטרילונער-םוג ַא ךיוא יוװ ,ןרעטש ןעסקיפ ַא ןופ עיציזַאּפ
 .ןעלעבַאט עשימָאנַארטסַא עסיוועג ןוא רעטעמ

 ן רעביא טרהַאפ רע תעשב ןַאטיּפַאק-ספיש ַא ךָאד טוהט סָאד

 עסינטנעק עשימַאנַארטסַא עשיטקַארּפ עכלעזַא קנַאד ַא רונ ןוא ,םי
 ,טרַאּפ ןעטסיטשעב םעד ןיא טמוק ןוא ,ךיז טניפעג רע ואוו ,רע סייוו

 ַאזַא ןעזייוועב ןעק רענייא רעדעי ןוא ,ַאטינ ייברעד זיא ףושיכ ןייק
 "ניא עכלעזַא טימ סעבָארּפ עכילטע ןעכַאמ רונ לָאז רע ןעוו ,ץנוק
 ןעבעירשעב ןוא ןעזיוועגנָא טרעוו סָאד יו ,ןעלעבַאט ןוא ןעטנעמורטס

 .רעכיב-רהעל עסיוועג ןיא

 ךיז ןעצונעב ןוא טצונעב ךיז ןעבָאה ןעשנעמ עטסעדליוו יד
 זיא סָאד יוװ ,ןעגנורעדנַאוװ ערעייז ןיא רעזייוו-נעוו סָלַא ןרעטש יד טימ
 .ךוב ןעזיד ןופ לעטיּפַאק ןעטשרע םעד ןיא ןעוועג טקרעמעב ןיוש

 -נייא ערעייז ןעוועג ךילטנענייא ןענייז ןרעטש יד ןוא הנבל יד ,ןוז יד

 ,ןעריטנעירַא ךיז ןענעק וצ רעיונעג םוא  .רעזייוו-נעוו  עניצ
 ןענופענסיוא זייווכעלסיב ןעמ טָאה ,םי ן'רעביא ןעזייר ייב לעיצעּפס
 -ַארטסַא ןוא סרעגייז-ןענוז : ךילכעזטּפיוה ,ןעטנעמורטסניא עסיוועג
 ..םעיבַאל

 -לָאפרעפ ןוא טרעסעבעגסיוא ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא עשיכירג יד

 -ַארטסַא יד ןענעיד ןעק רעטסומ סלַא ,ןעטנעמורטסניא עזיד טמָאק

 -רַא , רעדָא (טעלסארב :;טעטיידעב) ?ַאלימרַא , ךיוא טנַאנעג ,עיבַאל
 רעשימַאנַארטסַא ַאזַא .112 גנונכייצ רעד ףיוא יו ,"ערעטס-ראלימ

 . -ַאּפ יד ךרוד דרע רעד ףיוא טעיציזַאּפ ןעמיטשעב וצ טנעמורטסניא
 ןעבעירשעב טרעוו ,בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא ןרעטש ןופ סעיציז
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 -עג ךיוא זיא ןוא "טסעגַאמלַאה ס ע .סו א ע מ ע ? ַא ט ּפ ןיא
 , .סוכ רַא ּפ י ה  ןופ ןעוועג טכיורב

 / ַא רונ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטייהלעצנייא יד טייז ַא ןֵא גידנעזָאל

 .עיגזָאד יד זַא ,ןעקרעמעב זיולב ַאד רימ ןעלעוו ,חטרעוו ןעשירָאטסיה

 ןופ ,ןעלקריצ י'י י ר ד ןופ ךילטנעגייא טהעטשעב ?אלימרא,
 -ַאווקע םעד -- רעטייווצ ַא ,ןַאידירעמ ַא רָאפ טלעטש רענייא עכלעוו

 .עיבַאלָארטסָא עשוכירג-טלַא ןַא---,119 גנונכיוצ

 ןעק (רעטסגינעווניא רעד) רעטירד רעד ןוא ,קיטּפילקע יד רעדָא רָאט
 -ע כ ע ? טימ ךיוא טנרָאזרעּפ זיא ןוא ןעפיורש ףיוא ןעהערד ךיז

 ,רעּפרעק ןעשילמיה א ןעטכַאבָאעב ןעק ןעמ עכלעוו ךרוד ,ד ע ?

 א יו גנונכייצ רעזנוא ףיוא סיוא טהעז סָאװ ,?עקריצ רעטייווצ רעד
 ךיוא ךיז ןעק ,םז ןעבַאטשכוב יד טימ טריקרַאמ ,סּפילע רעכילגנעל
 ןופ חטש םעד ןיא ןערעוו טכַארבעג ןעק ןוא ןעפיורש ףיוא ןעהערד|
 ,ערעדנא יד ךיוא יו ,?עקריצ רעזיד ,קיטּפילקע ןופ רעדָא רָאטַאוװקע
 -ַאֹּפ טימ טלייהטוצ :טסייה סָאד ,ע ט רי או ד ַא ר נ ןענייז
 ,ןעדַארג ןיא ךעלקעס
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 יד ךרוד ןעמ ןעק ,ןרעטש ַא ףיוא "?ַאלימרַא , ַאזַא נידנעלעטשנַא

 "טשעב וצ ןעל קניוו יד ןעטסעמסיוא ןעלקריצ יד ףיוא ןעדַארנ
 ױזַא ,רָאטַאװקע םוצ ןוא ןַאידירעמ םוצ וויטקעּפסער עיציזָאּפ ןייז ןעמ

 עכלעוו ,ןעּפָאקסעלעט ןופ עפליה רעד טימ טנייה סע טוהט ןעמ יו

 ,לעטיּפַאק ןעטסקענ ןיא ןערעוו ןעבעירשעב ןעלעוו
 -טסַא עשיכירג יד ןעבָאה ןעטנעמורטסניא עכַאפנייא עזיד טימ

 עשילמיה ןופ ןעטייקטייוו יד ןעטסעמסיוא טריבורּפ ךיוא ןעמַאנָאר

 טצונעב ךיז ייז ןעבָאה ייכרעד .דרע רעד ןופ סיורנ יד ןוא סרעּפרעק

 -אשעג ןילַא ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןעננונכער עשירטעמַאנַאגירט טימ
 יד ןעגנערב ָאד רימ ןעלעוו לעיּפשייב סְלַא .טלעקיווטנע ןוא ןעפ

 -אס ןפ ס ו כ ר ַא ט ס י ר א ןופ גנונכערסיוא עגידריווקרעמ

 רעד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ ןעטייקטייוו עוויטקעּפסער יד ןענעוו סָאמ

 רעסיורג רעזיד זַא ,לעטיּפַאק ןענירָאפ ַא ןופ ןיוש ןעסייוו ריס ,הנבל

 יד ראפ רהָאי 280 רהעפעננוא טימ טבעלעג טָאה רעכלעוו ,עינעשז

 ,סולש "ןעשיסרוקיּפַא, םוצ ןעמוקעג זיא ,גנונכער-טייצ עכילטסירק

 .ןוז רעד םורָא ךיז טהערד דרע יד זַא

 ןוז יד זַא ,ןענופענסיוא טָאה רע ױזַא יוװ ,ןחעטשרעפ וצ םוא

 טינ רָאנ דילטנענייא זיא ,הנבל יד יֹוװ דרע רעד ןופ רעטייוו ?עיפ זיא

 "טייד ץנַאנ סע טכַאמ 113 ננונכייצ יד .עירטעמַאעג ןענרעל וצ גיטיונ
 ,ךיל

 יד ןיא דרע יד ןוא הנבל יד ,ןוז יד טלעטשענרָאפ ָאד ןעבָאה רימ

 רהיא זנוא טנייצ חנבל יד תעשב טָא .קעיירד ןעכיילג ַא ןופ ןעלקניוו

 טפלעה ַא ןעטכיולעב ןעהעז רימ תעשב זיא סָאד) לעטרעפ עטשרע
 יד ןעשיווצ עיציזַאּפ אזא ןיא סיוא ךָאד יז טמוק ,(םינּפ רהיא ןופ

 :ךילמענ ,115 גנונכייצ רעד ףיוא סע ןעהעז רימ יוװ ,דרע יד ןוא ןוז
 ,לעקניו ן ע כ יי ? ; ַא ןיא

 יד ןעטכַאבַאעב וצ ןייֵלַא ןייז נירעניינ טעוו רעזעל רעד ןעוו

 -עב ןיא ?עטרעפ רהיא תעשב ,גָאטימכָאנ ַא חנבל רעד ןופ עיציזַאּפ

 2 ע ק ניו רעד זַא ,ןהעזנייא ןיוש רע טעװ ,ןוז רעד ןופ ןעטכיול

 הנבל רעד ןופ ןוא חנבל רעד וצ קילב ןייז ןופ ןעננוטכיר יד ןעשיווצ

 ןופ ?עקניו ַא טסייה סָאד ,ר ע כ י י 5 ג. ַא ןַאד זיא ןוז רעד וצ
 ,דרע יד ַאד ןענעכייצעב 8 ןוא 1 5 ןעבַאטשכוב יד .דַארנ 0
 .ןייֵלַא סע טהעטשרעפ רעזעל רעד יוװ ,ןוז יד ןוא חנבל יד
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 רעד ראפ זנוא ֹוצ רעטנעהענ ןענופעג ךיז טלָאװ ןוז יד ןעוו ,ןונ

 -יירד םעד ןופ 52: טייז רעד ןענעקטנַא לעקניוו רעד טלָאװ ,הנבל

 "ניוו םעד רַאפ ר ע ר ע נ ע ? ק ַא ןעוועג ,גנונכייצ רעזנוא ףיוא קע
 -נוא ןעוועג ,לשמל טלָאװ ןוז יד ןעוו .82 טייז רעד ןענעקטנַא לעק
 -טנַא ?עקניוו רעד ןאד טלָאװ ,הנבל רעד ןופ רעטייוו לָאמ 4 רהעפעג
 לָאמ 9 רעדָא ,דַארג 78 רהעפעננוא ןעוועג 118 טייז רעד ןענעק
 .112 טייז רעד ןענעקטנַא לעקניוו םעד ראפ רעסערג

 א
 אש עע

 = יה יי = 2760

 א לי אפ
 20 = הוס ק 0 עמ ו וה 3 אז א 20 ז 4 זי =

 רעטייוו זיא ךוז יד זַא ,טגייצעג טָאה סוכרַאטסירַא יוו--.118 גנונכויוצ

 : ,הנבל יד ווו זנוא ןופ

 רעד ףיוא עיבַאלָארטסַא ןייז טלעטשעגנָא טָאה סוכרַאטסירַא ןעוו

 118 טייז רעד ןענעקטנַא ?עקניוו רעד זַא ,ןעטסָאמעגסיוא רע טאה ,ןוז

 זיא (ןוז רעד וצ הנבל רעד ןופ 'גנוטכיר רעד ןענעקטנַא ךילטנעגייא)
 ןעזיד ףיוא ,ל?עקניוו ןעכיילנ ַא וצ טנעהַאנ ץנַאג ,ָאזלַא ;  דַארג 7

 זיא ןוז יד זַא ,עירטעמָאנַאנירט יּפ לע טנעכערעגנסיוא רע טָאה דנורג
 יד יו ,דרע רעד ןפ ר ע ט ייו ו ל ַא ס 2 0  רהעפעגננוא

 | | .הנבל
 ךרוד טנייה סע ןעסייוו רימ יוװ ,רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא

 יד ןיא ,ןעטנעמורטסניא ערעכילטקניּפ ?עיפ טימ ןעננוטסעמ ערעדנַא

 טקנוּפ ןעכלעוו דנענריא ןופ ?עקניו רעד .רעטייוו ?לעיפ-לעיפ ןוז

 ןופ ?עקניו ַא וצ טנעהַאנ ױזַא זיא ןוז רעד וצ זיב דרע רעד ףיוא
 5 ע 5 ַא ר א פ ןיא ןוז רעד וצ דרע רעד ןופ גנוטכיר יד זַא ,דַארג 0

 -ענראפ יו טא (ןוז רעד וצ הנבל רעד ןופ גנוטכיר יד) 82 וצ

 ןַא טימ עיניל עטלעכירטשעג יד ךרוד 115 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטש

 -עמ סע סוכרַאטסירַא זיא רעבָא ּפ י צ ניי ר פ |ן י א .רענייצנָא
 - .רעגיטכיר ץנַאג ַא דָאהט

 ןעועג ךיוא סע זיא ,דרע רעד ןופ סיורג יד טגנאעלבנָא סָאװ
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 טכבַאמעג טָאה רעכלעוו ,םָאנָארטסַא ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעשיכירג ַא

 ךילכעזטּפױה ךיז גידנעציטש ,ןהענרעד וצ סָאד עבָארּפ עטשרע יד

 .(רענייזךענוז) ן ַא מ ַא נג ג א יו טנעמורטסניא ןעכַאפנייא אזא ףיוא

 זיב 216 ןופ טבעלעג) ס ע נ ע ה ט ס ַא ט א ר ע ןעוועג זיא סָאד

 זנוא זיא סע ןעמעוו ןענעוו ,עירדנַאסקעלַא ןיא (םוטסירק רָאפטעב 4

 ןענעוו ךיוא יוװ ,לעטיּפַאק ןענירָאפ ַא ןיא ןעדייר וצ ןעמוקעגסיוא |

 ,ןעמַאנַארטסַא עשיכירג עסיורג ערעדנַא ןוא ן'סוכרַאטסירַא

 טנייה) ן ע י ס טדָאטש רעד ןיא זַא ,טקרעמעב ךילמענ טָאה רע

 סולינ ןופ ןעגערב יד ייב (ןַאדוס ןעשיטּפינע ןיא ן או ס ַא סע ןזיא

 -רעמוז םעד דנערהעוו טינעז ן פיוא ךיילג רעדָא לאקיטרעװ ןוז יד זיא

 יד זיא עידדנַאסקעלַא ןיא רעבָא ;(נָאט ןעטסננעל םעד) סיטסלָאס
 א רהעפעננוא ןיא סָאד) טונימ 12 רַארג 7 גָאט ןעבלעז םעד ןוז
 זַא ,גידנעמהעננֶא .טינעז םעד ןופ טייוו (לעקריצ ַא ןופ לעט0

 יד זַא ןוא ןַאידירעמ ןייא ףיוא ךיז ןעניפעג ןעיס ןוא עירדנַאסקעלַא

 עשיטּפינע עסיוועג טול ,זיא טדעטש ייווצ עזיד ןעשיווצ טייקטייוו

 -ירג ַא) םוידַאטס 8000 ,עדנעזייר ןופ ןעננונכער ןוא ןעטרַאקדדנַאל

 -נ ַא ג ַא זַא ,ןעסַאלשענ ןופרעד רע טָאה ,(גנַאל סופ 600 סָאמ עשיכ
 -עננוא) םוידַאטס דנעזיוט 280 זיא דרע יד םורַא זיי ר ק ר ע צ
 .(?ליימ 99,000 רהעפ

 טכַאמעג םוינָאדיסַאּפ םָאנַארטסַא רעשיכירג רעד טָאה םהיא ךָאנ |

 זיא דרע יד םורַא זיירק ַא זַא ,ןענופעגנסיוא ןוא עבָארּפ עכילנהע ןַא

 זיא ,ןעטכירעב עשיראטסיה טָאה ןעמ טייוו יווװ .םוידַאטס 0

 רעשיבַארַא רעד ןעוועג רעטסעמ-דרע ,ןעגָאז וצ ַאז ,רעטסקענ רעד

 רעכלעוו ,814 רהֶאי ןיא ןו מ ַא מ-7 ַא ה ַא ? ַא ד ב ַא ףילַאח

 ןעננוטסעמ ןעכַאמ וצ ןעמַאנַארטסַא עכילטע טקישעגנרעדנַאנַאפ טָאה

 ןעטַאטלװזער יד .ןעימַאטָאּפָאסעמ ןיא ןעטקנוּפ עסיוועג ןעשיווצ

 ,דרנעלעטשנעדירפוצ ןעוועג טינ רעבָא ןענייז ןעגנוטסעמ עזיד ןופ

 ןיא ןערָאװעג טכַאמענ טשרעוצ עבָארּפ אזַא זיא ַאּפָארייא ןיא

 ,5ע נרע פ ןא שז ָאנַארטסַא ןעשיזיוצנַארפ םעד ןופ רהָאי 0

 -כיר רעד ןיא דנַאל עקערטש עסיוועג ַא ןעטסַאמעגסיוא טָאה רעכלעוו
 -מוא יד נעוװ ןייז ףיוא נידנעלהעצ ,ןַאידירעמ רעזירַאּפ םעד ןופ גנוט

 -ַאטלוזער יד .ןענַאװ ַא ןיא דָאר ענעטסַאמענסיוא ןַא ןופ ןעננורערד

 יד וצ טנֶעהַאנ ץנַאג ןעוועג ןענייז ןעננונכערסיוא ענייז ןופ ןעט
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 -ענסיוא סע ןעבָאה עטרהעלעג יוװ ,ןַאידירעמ ַא ןופ גנעל עכילקריוו

 .ןעטנעמורטסניא עטסכילטקניּפ יד טימ ןעטייצ ערעזנוא ןיא ןעטסָאמ

 טינ ךיז ןעמ ןעק ןעננוטסעמ עכלעזַא ןענעוו ןעטייהלעצנייא ןיא
 גיטיונ ןענייז וצרעד .עימַאנַארטסַא רערעלוּפָאּפ ַא ןיא ןעזָאלניירא

 ,עימָאנַארטסַא ןוא קיטַאמעטַאמ ןיא רונ טינ ,עסינטנעק עלעיצעּפס

 .ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ ןופ גנודנעוונָא רעד ןיא ךיוא ןרעדנַאז

 ,םָאנַארטסַא רעד זַא ,ןעקרעמעב גידנעהעגייברעפ ןעלעוו רימ |

 גנוטסעמ ַאזַא ייב ּפָאקסעלעט ַא טכיורבעג טשרעוצ טָאה רעכלעוו
 -עגנוא ,1069 ןיא ר ַא קי פ ן ַא ש ז ןיוצנארפ רעד ןעוועג זיא

 -עב ֹוצ עבָארּפ עטשרע ס'ָא ע ? י ? ַא ג ךָאנ רהַאי 60 רהעפ
 טָאה רע עכלעוו ,זָאלנ-העז רעד טימ סרעּפרעק עשילמיה ןעטכַארט

 טיול ,ןעדנופרע ,ןענָאז ךיוא נעמ ןעמ ,ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ןיילַא

 זיירק-ןַאידירעמ ַא ןופ דַארג א זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא ןעגנונכער ענייז
 | ,גנַאֿל םופ דנעזיוט 867 רהעפעגנוא זיא דרע יד םורַא

 ינעג ץנַאג ןעסיוו וצ ןייז טינ לָאז סע גנידנעווטיונ יו רעבָא

 ןוא דנַאל ןעקערטש ןעטסעמ ןענעק וצ םוא ,דארנ ַאזַא ןופ גנעל יד

 וצ גונעג טינ ךָאנ ןיילַא סָאד זיא ,ןעטרַאק-דנַאל ןעלעטשנעמַאזוצ

 -ַארנַאעג יד ןעמיטשעב ךיוא ןעק ןעמ .,טרָא ןַא ןיא ךיז ןעריטנעירַא

 רעד זיא סע גנַאל יו טינ סייוו ןעמ ןעוו ,טקנוּפ ַא ןופ עיציזַאּפ עשיפ

 ,דרע רעד ןופ ןַאידירעמ א רעדָא רָאטַאוװקע

 ןופ טקנוּפ ַא רַאפ סָאװ ףיוא ,ןעסיוו ליוו ןעמ ןעוו ,ךילטנעגייא

 ןוא לעלַארַאּפ ןייז ןעמיטשעב רונ ןעמ ףרַאד ,ךיז טניפעג ןעמ דרע רעד

 -ַאווקע ןופ גנורעטייוורע ןופ דַארנ ןייז טסייה סָאד ,ןַאידירעמ ןייז

 -ענ ,ןַאידירעמ ןעסיוועג ַא ןופ גנורעטייוורע ןופ דַארג ןייז ןוא רָאט

 סע סָאװ ןוא ןַאידירעמ א ןיא סע סָאו .ןַאידירעמ רעטשרע :טנַאנ

 ; לעטיּפַאק ןענירָאפ ַא ןופ ןיוש ךָאד רימ ןעסייוו סָאד ,?עלַארַאּפ ַא זיא

 -בייצ רעזיד ףיוא .,ןעכַאמ רָאלק זנוא סע טעוו 114 ננונכייצ יד רעבָא
 -קע םעד טריקרַאמ 175 עיניל יד .סובָאלנ א טלעטשעגרָאפ זיא גנונ
 סע ןערעוו ,םהיא וצ לעלַארַאּפ ןענייז סָאװ סעיניל עלַא ןוא ,רָאטַאװ

 -פ יד .ד וי ט י ט ַא ? ןופ ןעלקריצ רעדָא ןעלעלַארַאּפ ןעפורעג

 -רעביא ,(לָאּפ-דיז) 6 זיב (לָאּפ-דרַאנ) 2 ןופ ךיז ןעהיצ סָאװ סעינ
 יד סע ןעריקראמ ,ןעלעלַארַאּפ עֶלַא ןוא רָאטַאװקע םעד גידנעציירק
 .דויטיננ ַא ? ןופ ןעלקריצ יד רעדָא ןענַאידירעמ
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 -נוקעס ןוא ןעטונימ ,ןעדַארג ןיא טלייהטוצ ןערעוו ןעזיירק זַא
 לָאז ,בנַא) ךעלטיּפַאק עטשרע יד ןופ ןיוש ךָאד רימ ןעסייוו ,ןעד
 רעד רעביא א עגַאליײב רעד ןיא ןעקילבניירא לָאמַא ךָאנ רעזעל רעד

 .(םעד ןענעוו רָאלק טינ ץלַא ךָאנ זיא רע ביוא ,סָאמ-לעקניוו

 -עמ םעד ןוא לעלַארַאּפ םעד ןעמיטשעב רעכָא רימ ןענעק ױזַא יו
 טקנוּפ ןעכלעוו דנענריא ןופ דויטיננַאל ןוא דויטיטַאל יד רעדָא ,ןַאידיר

 : : ? דרע רעד ףיוא
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 .ערעפס-לעמיה רעד ןופ ןעלעלַארַאּפ ןוא ןענַאידירעמ וד --- ,114 גנונכווצ

 טהעטש סע ואוו ,טרָא םעד ןעמהענ ,לעיּפשייב םוצ ,רימָאל טָא
 סע ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא יוװ .קרָאי וינ ןופ (לָאה יטיס) עשוטאר יד
 דַארג 40 טרָא ןעזיד ןפ ד וי ט י ט ַא ? יד זיא ,ןעטסָאמענסיױא
 -ַאוקע ןופ דרָאנ וצ טניימ סָאד) ד ר ַא נ ןעדנוקעס 48 טונימ 92
 ןעדנוקעס 9 ןוא דַארנ 74 זא ד וי ט י ג נ א 5 ןייז ןוא (רָאט

 -עגנָא ךילנהעוועג טרעוו סָאװ ,ןאידירעמ-שטינירג םעד ןופ ט סעוו

 /  ,ירערהָאפ-םי ןיא ןַאידירעמ ןעטשרע םעד ראפ ןעמונ
 ץנאנ ץַאלּפ ןעזיד ןופ עיציזַאּפ עשיפַארגָאעג יד טרעוו טימרעד

 ןַארַאֿפ טינ זיא לענוק-דרע ןעצנַאג םעד ףיוא ?ייוו ,טמיטשעב יונעג
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 -יננָאל ןא דויטיט ַא ? עכלעז יד ףיוא עדַארנ רענייא ךָאנ

 טקנוּפ א ןופ עיציזַאּפ יד טרעװו ,טדערענ שיטַאמעטַאמ .ד וי ט
 -נַאה סע ןעוו .סעיניל ייווצ ןופ גנוציירקרעביא ןַא ךרוד טמיטשעב

 טקנוּפ רעדעי טרעוו ,ןעדויטיננאל ןוא ןעדויטיטַאל יד ןעגעוו ךיז טלעד

 לעלַארַאּפ ַא ןופ גנוציירקרעביא ןַא ךרוד טמיטשעב דרע רעד ףיוא

 ןוא ןעסובָאלג ףיוא טנעכייצרעפ טרעוו סָאד יו ,ןַאידירעמ ַא ןוא
 .ןעטרַאקדדנַאל

 8 78 לא

 דויטיטַאל יד ןהעגרעד עקַאט ןעק ןעמ יוװ ,ןעהעז טצעי רימָאַל
 דנענריא ןופ ןוא זיוה-טדַאטש רעקרָאי וינ רעד ןופ דויטיגנַאל יד ןוא

 יד רונ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעניפעג טינ ךיז לָאז ןעמ ואוו ,טרָא ןעכלעוו

 .וצרעד ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ עגיטיונ

 ַא טלעוו- ןרעטש יד זנוא טרעפיל ,דויטיטַאל טננאלעבנָא סָאװ

 -טַאל יד .רעזייוונעוו רעדַא רענייצנָא ןעגידנע טש

 ט 'י ק כ יו ה רעד וצ לָאמ עלַא טרידנַאּפסערָאק טרָא ןַא ןופ דויט
 -ַאנַארטסַא רעדָא ,םהיא רעביא ןרעטשירַאל?לָאּפ םעד ןופ

 ,טרָאװ ןעשינײטַאל ַא ןופ) ד ו י ט י ט 5 ַא רעד וצ ,טדערעגנ שימ
 9 ַא פ ם ע ד ן ו פ גנוביוהפיוא ,טייקכיוה :טעטיידעב סָאװ
 ,טנַאזירָאה םעד רעביא

 -ִא 8 יד טכַארטעב ןעמ ןעוו ,ןעגיוא יד ןיא ךיז טפראוו סָאד

 ןרעטש ןעכלעוו דנעגריא ןופ רעדָא ןרעטשירַאלַאּפ םעד ֹופ סעיציז

 ןיא ךיז טניפעג ןעמ תעשב ,לָאּפ ןעשילמיה ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא

 ןופ םענייא וצ רעטנעהענ רעדָא ךָאטַאװקע םוצ רעטענהענ ןעדנעגעג

 ,ןעלָאּפ ס דרע רעד
 וצ םוא ,לָאּפ-דרַאנ םוצ עזייר ַא אקוד ןעכַאמ טינ ףראד ןעמ

 ,ט י נ ע ז ןפיוא ןרעטש-רַאלַאּפ םעד ןעמ טהעז ןעטרָאד זַא ,ןעסיוו
 ךיוא סע טרעוו ,לעסיבַא ךָאנ טקנעד ןעמ ןעוו .ּפָאק ן'רעביא עדַארנ

 רעדָא ,דיז םוצ טרעדנַאו ןעמ רעטייוו סָאװ זַא ,ךילדנעטשרעפ ץינַאנ

 זומ ,רָאטַאװקע םוצ טמוק ןעמ רעטנעהענ סָאװ ,רעטרעוו ערעדנַא טימ

 רעזנוא ןופ | ע ר עט ייוו ר ע ךיז ץלַא ןרעטשירַאלַאּפ רעד
 זעזַאל רע טנור א ךיז רהעמ ץלַא ,טנַאזעג סרעדנַא רעדָא ,טינעז

 ןעמ טהעז רָאטַאװקע ןעבעל רעטרע ןיא .טנ ָאזיר ַא ה םוצ
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 ,טנ ָאזיר א ה ןופ דנ ַא ר םייב ןרעטשירַאלַאּפ םעד עקַאט

 .ס י פ ערעזנוא ןעבעל ,ןענָאז וצ ַאז

 -ַאל ,ךרָאנ םוצ טרָא ןעלעירָאטַאוװקע ןַא ןופ עזייר ַא גידנעכַאמ

 זיב ,(רָאטַאוװקע ןֶעבעל ןעיליזַארב ןיא טראפ ַא) ַארַאּפ ןופ ןעגַאז רימ -
 ץלֲא טגייטש ןרעטשירַאלַאּפ רעד יו ,ןעהעז רימ ןעלעוו ,ןַאטסַָאב
 יו ט ר ה ע ק ר ע פ ,טנַאזירָאה } רעביא רעכעה ןוא ר ע כ ע ה
 ןעוו ןוא .ַארַאּפ ךָאנ ןָאטסָאב ןופ קירוצ עזייר ַא טכַאמ ןעמ תעשב
 -עז ןעמ טעוװ ,דרָאנ םוצ ץלא ןָאטסָאב ןופ ןעזייר רעטייוו לָאז ןעמ
 ,טינעז ןעבעל רעטנעהענ ץלַא טצנעלנ ןרעטשידרַאלַאּפ רעד יוװ ,ןעה

 ז'ייב ןרעטשירַאלַאּפ םעד ןעמ טהעז רָאטַאװקע ןעבעל ,רוציקב
 -רעוו ,ּפָאק { רעביא טקעריד לָאּפ-דרַאנ ןעבעל ןוא טנָאזירַאה ןופ גערב
 | .(רונש-יילב ַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא) לַאקיט

 -רַאלַאּפ םעד ןֹופ סעיציזַאּפ ייווצ עזיד ןעשיווצ ?עקניוו רעד |

 -קע ןופ עזייר ַא טכַאמ ןעמ דנערהעוו .דַארנ 90 ,אזלַא ,זיא ןרעטש
 5 ע ט ר ע פ = ַא ךרוד ךָאד ןעמ טרעדנַאװ ,לָאּפ-דרַאנ םוצ זיב רָאטַאװ
 -עבנַא ןיא גידנעמהענ טינ .דרע יד םורַא ןאידירעמ ַא ןופ
 סע טרעוו ,עזייר ַאזַא דנערהעוו טָאמילק ןיא ןעננורעדנע יד טכַארט
 -ַאּפ יד ןיא ןעגנורעדנע יד ךרוד ןעקילב ערעזנוא רַאפ גיטנעק ךיוא

 .בלעוועג ןעשילמי ה ן פיוא ןרעטשירַאלַאּפ םעד ןופ סעיציז
 ַא גידנעכַאמברוד ,ןעמַאזוצ זנוא טיס ,ןעגאז וצ ַאז ,ןַאד טרעדנַאװ רע
 -נענכער ,ןַאיד ירעמ ןעשילמיה ַא ןופ לעטרעפ
 - -דרַאנ םייב טינעז ן זיב רָאטַאוװקע ן'ייב דנַאר-טנַאזירָאה םעד ןופ גיד
 דנַאר ןעבעל ןרעטש ַא סָאד ,ןעלעטשרַאפ ךיז ןעלעוו רימ ןעוו .לָאּפ
 ביה א ךיז טגנַאלרעד טרָא ןעכלעוו דנעגריא ןיא טנַאזירָאה ןופ
 רע טעװ ,ט י נ ע 1 םוצ טמוק רע זיב בלעוועג ןעשילמיה ן'רעביא
 סע סָאװ ,זיירק ַא ןופ ?עע טר ע פ ַא ןעכאמכרוד ױזַא ךָאד
 טנייצ ױזַא ןוא ,דארנ 90 ןופ ?עקניוו ַא ךיוא טניימ

 ןופ טזייר ןעמ תעשב ,ןרעטשי-רַאלַאּפ | טימ סױרַא עקַאט ךיז סע
 .לַאּפ-דרָאנ ן'זיב רָאטַאוװקע

 -לֵא ןַא ןעקרעמעב רונ ןעמ ןעק ןעניוא עטעקַאנ טימ ,ךילריטַאנ
 -העוו ןרעטשי-רַאלַאּפ םעד ןופ עיציזַאּפ רעד ןיא גנורעדנע עניימעג
 .ןעדנעגעג ענרַאלַאּפ ןוא עלעירָאטַאװקע רעביא ןעזייר עכלעזַא דנער
 ,ןעגנורעדנע עכלעזַא יו נג ע נג ןעטסעמסיוא ליוװ ןעמ ןעוו רעבָא
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 ,ןעטנעמורטסניא עשימַאנַארטסַא עסיוועג ןעדנעונַא ןיוש ןעמ זומ

 .רעטעּפש עדער יד ןייז טעוו סע עכלעוו ןופ

 ם ע ד ן}ן ה ע ט ש ר ע פ וצ נונעג זנוא ראפ זיא סלאפנעדעי

 ךָאנ ,זיא סָאד ןוא .גנוטסעמסיוא אזַא ןופ ּפיצנירּפ םעד ,? כ ש

 -לעקניוו יד ךרוד סיוא טסעמ ןעמ ןעוו ,ךַאפנייא ץנַאנ ,ןעמעלַא

 טינעז םעד ןעשיווצ ןַאידירעמ ןעשילמיה םעד ןופ ?ייהט םעד לָאמ

 דַארג ?הָאֹצ עסיוועג ַא ךָאד ןעמ טמוקעב ,ןרעטשירַאלַאּפ םעד ןוא

 -נ ַא פ ס ע ר ַא ק ןומ ?הָאצ עזיד ןוא ,ןעדנוקעס ןוא ןעטונימ טימ

 םעד ןעשיווצ ןַאידירעמ-דרע םעד ןופ לייהט םעד וצ |ן ע ר י ד

 ,ננוטסעמסיוא יד ןעכַאמ ריס תעשב ךיז ןעניפענ רימ ואוו ,טקנוּפ

 -ַארַאּפ ןעטכוזעג םעד ןיוש זנוא טינ סָאד ןוא ,לָאּפ-דרַאנ םעד ןוא

 .דויטיטַאל ןופ זיירק םעד רעדָא לעל
 ַאזַא ןופ עפליה רעד טימ סיוא ןעניפענ רימ זַא ,ןענָאז רימָאַל

 -נַארט , ךילנהעווענ טפור ןעמ סָאװ ,טנעמורטסניא ןעשימָאנַארטסַא

 -ךרָאנ םעד ןופ דויטיטלַא יד זַא ,(?עטיּפַאק ןעטסקענ העז) "טיז

 ,ןופרעד רימ ןעסייוו ןַאד ,דַארג 49 טרָא ןעסיוועג א ןיא זיא לָאּפ
 ךיילנ ןיא סָאװ ,דויטיטַאל ַאזַא ףיוא עדַארג ךיז ןעניפעג רימ זַא

 ןעניפענ רימ ןעוו ןוא .ל?ָאּפ-דרַאנ ןופ ןוא רָאטַאװקע ןופ טנרעפטנע

 דַארג 80 זיא טרָא ןעסיוועג ַא ןיא לֵאּפ ןופ דויטיטלַא יד זַא ,סיוא
 דיטיטַאל יד זיא ױזַא זַא ,סע טסייה ,ןעדנוקעס 20 ןוא ןעטונימ 0

 ןיב ענירעביא סָאד טביילב לָאּפ-דרָאנ םוצ זיב זַא רעדָא ,ןעטרָאד
 / .ןעדנוקעס 40 ןוא טונימ 99 רַארג 89 ;ךילמענ ,דַארג 0

 .לעיּפשייב סלַא ןרעטשירַאלַאּפ םעד טכַארבעג ַאד ןעבָאה רימ

 ױזַא ןוא) ןרעטש ערעדנַא ןעכיורבעג קעווצ ןעבלעז םעד ראפ ןעק ןעמ
 ןעמ דלַאב יו ,(גיטיונ ריפ סע טניפעג ןעמ ןעוו ,עקַאט ןעמ טוהט
 לעיפ יו ףיוא ןעננוטסעמ עשימַאנַארטסַא ערעהירפ ךרוד רונ סייוו

 ףילנהעוועג .לַאּפ ןע שיל מי ה ןופ טרעמייוורע ןענייז ייז דַארג
 עכלעוו ,דויטינגַאמ רעטשרע ןופ ןרעטש ענינייא וצרעד ןעמ טכיורבעג

 יד ריפ זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע .ןעֶלָאּפ יד ןופ טייוו טינ ןעצנעלנ

 דרע רעד ןופ טפלעה רעכילדיז רעד ןיא ןעדויטיטַאל ןופ ןעננומיטשעב
 -נייא לָאּפ-דרַאנ םעד םורא ןרעטש א טימ ןעצונעב טינ ךיז ןעמ ןעק

 -רעפ ןוא ,ןעהעז טינ ןעטרָאד ןעכלעזַא ןעק ןעמ ל?ייוו ,רעבירעד ךאפ

 ערעזנוא ןיא ןהעז טינ רימ ןענעק לָאּפ-דיז םעד םורַא ןרעטש יד ,טרהעק
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 -נָא ןיא ןערָאװעג טרהעלקרע ןיוש זיא סָאד יוו ,רעדנעל עכילדרָאנ

 .ךוב ןעזיד ןופ גנַאפ

 "אזוצ לעיצעּפס ןערעוו עכלעוו ,ןעלעבַאט עשימַאנַארטסַא ןיא

 יענעגרעביא יונענ ןיוש ןערעוו ,ןענַאטיּפַאקספיש ראפ טלעטשעגנעמ

 ,ןרעטש עגיזַאד יד ןופ סעיציזָאּפ יד ןעגעוו ןעטייהלעצנייא עלַא ןעב

 -יטשעב יד ייב רענייצנָא סלא טכיורבעג ךילנהעוועגנ ןערעוו עכלעוו

 -עב עניטייז עסיוועג ןופ ּפִא טגנעה סָאד .ןעדויטיטַאל ןופ ןעננומ

 לָאמ םעכנַאמ ןעקעדרעפ עכלעוו ,סנעקלָאװ ןופ ?שמל יװ ,ןעגנוגניר

 .ערעדנַא יירפ ןעזָאל ןוא ןרעטש ענינייא
 סָאד ןוא ,רעבלעז רעד ץלַא רעבָא טבילב ּפ י צ נ י ר 8 רעד

 ַא רע ביא 5? ַא פ ןופ ד וי טי ס ? ַא יד ךרוד זַא ,זיא

 -סעד ןרעטש א ןופ עיציזַאּפ יד ךרוד ?לכב רעדָא ,טכנ ָא זי ר ַא ה

 וע ט ס ַא ס ע ג טרעװ ,טרָא ןַא ופ ט י נ ע ז ם ו צ וויטקעּפ

 .דויט י טא? י ד

28 *8/ 

 ןַא ופ ד וי ט י נ נ ַא ? יד ןעמיטשעב ?ליװ ןעמ ןעוו רונ

 -ןרטסניא רעד .עכַאפנייא ַאזַא טינ טייוו עבאגפיוא יד ןיוש זיא ,טרָא

 רעטרילונער:טוג א ןיא ,ךילכעוטּפיוה ייברעד טנעיד סָאװ ,טנעמ

 -ַאנָארכ ןעמָאנ םעד עקַאט טנעידרעפ סָאװ ,רעכלעזַא ,ר עגייז

 ,(טייצ ןופ רעטסעמ) רעטעמ

 סע עכלעו ,ט יי צ ר ע ד טימ סָאװ ,זיא ןופרעד דנורנ רעד

 ןופ ,ןערעדנַא ןַא ןיא טרא ןייא ןופ ןערהָאפוצרעבירַא זנוא טמהענ

 יו ,ןעמיטשעב ךיוא רימ ןענעק ,טרהעקרעפ רעדָא ברעמ וצ חרזמ

 עזיד ןופ ןענַאידירעמ יד ןעשיווצ ךיז טניפעג סע ד ַא ר ג ?עיפ

 .רעטרע

 -העוו .114 גנונכייצ רעד וצ ןעקוקוצ רעטנעהעגנ ַאד ךיז רימָאל

 -רעפ רימ ןעניפעג ןַאידירעמ ןעטשרע םעד ןופ זיירק םעד ףיוא דנער

 ,| ע ד ַא ר נ ןיא (ןעלעלַארַאּפ יד ןופ ןעזיירק) ןעדויטיטאל יד טנעכייצ

 יד טנעכייצרעפ רָאטַאוװקע םעד ןופ ןזיירק םעד ףיוא רימ ןעניפעגנ
 -רַאמ ,{ ע ד נו ט ש  ןיא (ןענַאידירעמ יד ןופ ןעזיירק) ןעדויטיגנַאל
 לייוו ,רעבירעד זיא סָאד .(עדנוטש--רואה) ת בַאטשנכוב ן טימ טריק
 ףיפרעפ ןיא .ןעדנוטש 94 ןיא ךיז םורַא זיירק ַא טכַאמ דרע יד
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 ,זיירק ַא ןופ ?עט-24 א ךרוד ,ָאזלַא ,יז טכַאמ עדנוטש ןייא ןופ

 ןופ ךיז טניפעג טרָא ןייא זַא ,ןענַאז וצ טָאטשנָא .,דַארג 18 רעדָא

 םעד ןופ גנעל רעד ןופ לעט-24 ַא ןופ טייקטייוו ַא ףיוא ןערעדנַא םעד

 ןופ ןענַאידירעמ יד זַא ,ןענַאז םורַאד ךיוא רימ ןענעק ,רָאטַאװקע

 סע ל?לעיפ יװ ,ןערעדנַא םעד ןופ רענִייא טייוו ױזַא ןענייז רעטרע עזיד

 ןייז ןופ ?עט24 ַא ןעכַאמוצכרוד לענוק-דרע רעזנוא ט ר ע י ו ד

 .ע ד נו ט ש ן יי א :טסייה סָאד ,עזייר רעכילנעט

 ַא ןופ ןַאירירעמ םעד ןעמהענוצנָא ,ָאזלַא ,זנוא טביילב סע
 רעטעמָאנַארכ ַא ןעלעטשנַא ןוא ןעטשרע םעד ראפ טרָא ןעטמיטשעב

 ןעטסעמ רעהכאנ ןוא ,רונ סע ןעק ןעמ יוװ ,ךילטקניּפ ױזַא ןעטרָאד

 ,ןעדַארג יד ןופ ֿ?הָאצ יד ןעדנוקעס ןוא ןעטונימ ,ןעדנוטש ענייז ךָאנ
 ,טרָא םעד ןופ דויטיטַאל רעד ןופ זיירק ן'פיוא ןעדנוקעפס ןוא ןעטונימ
 .עקַאט ןעמ טוהט ױזַא ןוא .ךיז טניפעג ןעמ ואוו

 טמהענ ,ןעקרעמעב וצ ןעמוקעגסיוא רעהירפ זנוא זיא סע יו

 םעד ראפ שטינירג ןופ ןַאידירעמ םעד םי ן'פיוא ןעזייר ייב ןָא ןעמ
 -ךעסבָא רעשילננע רעזיד ןופ עבַאנפױא עלעיצעּפס יד ?ייוו ,ןעטשרע

 עשימַאנַארטסַא ןעבענוצסױרַא ןעלעטשוצנעמאזוצ זיא עירָאטַאװ

 .ןענָאיצַאנ עלַא ן 'ןענאטיפאק ספיש יד ראפ ןעלעבַאט

 {וא ןַאידירעמ רעזירַאּפ םעד טייל ךיוא ןענעכער ןעזיוצנַארפ יד

 ןעמ דלַאב יו .,ןַאידירעמ רענַאטגנישַאו םעד טיול רענַאקירעמַא יד
 -ירעמ עזיד ןעשיווצ ץנַאטסיד רעד ןיא דעישרעטנוא םעד רונ סייוו

 ןעדויטיגנַאל יד ןעגעוו ןעניפעוסיוא גיטכיר סעלַא ןיוש ןעמ ןעק ,ןענַאיד

 .ןעלעבַאט יד גידנעכיילגרעפ ,רעטרע עכלעוו דנעגריא ןופ
 -ענסיוא ןוא ןעטסַאמענסיוא סעלַא ןיוש ןעבָאה ןעמָאנַארטסַא

 ,עשיווצ דויטיגנאל יד .טייקניאיונעג רעשיטַאמעטַאמ טימ טנעכער

 ףיוא רעבָא ;טונימ 2 דַארנ 77 זיא ןָאטגנישַאװ ןוא שטינירנ ,לשמל

 דעישרעטנוא ןעניזָאד םעד סיוא ןעמ טקירד ןושל ןעשימָאנַארטסַא טעד

 ןעכַאמ וצ ןרעטש ןעסקיפ א טרעיד סע סָאװ ,ט יי צ 'י ד ךרוד

 שטינירג ןיא ןַאידירעמ םעד ןופ לעמיה ן רעביא עזייר ערַאבנייש ןייז

 -נוטש 5 :ךילמענ זיא סָאד ןוא ,ןָאטגנישַאװ ןיא ןַאידירעמ םעד זיב
 .ןעדנוקעס 12 ןוא טונימ 8 ןער

 רעד ןופ עדנוטש רעטמיטשעב ַא ןיא זַא ,ןעמהעננָא רימָאל

 ףימ ואוו ,טרָא םעד ןופ ןַאידירעמ ן פיוא טקנוּפ רימ ןעהעז טכַאנ
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 -קרַא םעד ,ןרעטש ןעניטנעק ןעסיוועג ַא ,לשמל קרָאי וינ ןיא ,ךיז ןעניפעג

 ןעגיזָאד םעד ןיוש רימ ןעלעוו םורַא עדנוטש ַא ןיא .לשמל סורוט

 ,ןַאידירעמ רעזנוא ופ ט י י ז-ב ר ע מ רעד וצ ןעהעז ןרעטש

 רָאנ ףראד ןעמ .טייז-חרזמ ֹוצ ץלַא ךָאד ךיז טהערד דרע יד ?ייוו

 רעזיד ןיא זַא ,ןעסיוו וצ ןוא ןחעטשרעפ וצ םָאנַארטסַא ןייק ןייז טינ
 רעכילגעט רהיא ןופ ? ע ט- 2 4 א טכאמעגנרוד דרע יד טָאה טייצ

 ןעניזָאד םעד ןופ סעיציזַאּפ יד ןעשיווצ ךיוא זומ ךילנלַאפ ןוא ,עזייר

 ,זיירק ןעשילמיה םעד ןופ ? ע ט- 2 4 א ןייז עדנוטש ַא ךדָאנ ןרעטש

 | .דַארג 18 ןופ ןע גיו ב ַא טדערעג ץרוק רעדָא

 ןעסקיפ רעדנַא ןַא רעדָא סורוטקרַא םעד טהעז רענייא ןעוו ,ןונ

 רערעדנַא ןַא ןוא סדנעבָא רהוא 9 טקנוּפ ןאידירעמ ןייז ףיוא ןרעטש

 עדנוטש א טימ טקנוּפ ןַאידירעמ ןייז ףיוא ןרעטש ןעבלעז םעד טהעז

 טרעטייוורע ןענייז רעטכַאבָאעב עזיד זַא ,ָאזלַא ,סע טסייה ,רעטעּפש

 דנענריא ןופ רעדָא רָאטַאװקע ןופ ד ַא ר 1 28 יו ,לעיפ יױזַא

 5 ע י פ יװ ,ןעסייוו רימ ןעוו ןוא .דויטיטַאל ןופ ?עקריצ ןעכלעוו
 טכייל ןיוש ךָאד זיא ,דארג ַאזַא ןיא ךיז טניפעג סע ל י י מ

 .ןערויטיננאל יד ךרוד ןעטייקטייוו יד ןענעכערוצסיוא

 רעטרע עלַא ןופ ןעדויטיננַאל יד עקַאט ןעמ טסעמ געוו ַאזַא ףיוא

 -סגנוטסעמ ערעייז טימ ןעמיטשעב ןענעק ןעמָאנַארטסַא .דרע רעד ףיוא

 ,ע ד נוק ע ס ַא ןופ ד ע 579 0 0 יב ןעטענמורטסנוא)

 -נייש א ןעכַאמ לָאז ןרעטש רעטקיפ ַא זַא ,טמהענ סע טייצ לעיפ יו
 םעד זיב טרָא ןייא ןיא ןַאידירעמ םעד ןופ ?לעמיה ן'פיוא עזייר ערַאב

 ף א ר נ ע ע ט ןופ עפליה רעד טימ .טרָא ןעטייווצ ַא ןיא ןַאידירעמ
 -עב ןופ סעיציזַאּפ יד ןוא טייצ יד ןעסיוו ענר ַא ןיא טנייה ןעמ ןעק

 יזא ןוא ?ענוק-דרע ןופ טרָא ןעכלעוו דנעגריא ןיא ןרעטש עטמיטש

 | .ןעדויטיגנַאל ןופ ןעגנוכיילגרעפ ןעכַאמ

 ןו 8 פ ַא ט ג נ ע ה רויטיגנַאל דארג א ןופ נג נ ע 9 יד
 ןעמ ןעוו ,רָאלק טרעװ סָאד .טרָא ןַא ופ דויטיט ַא 7 ר ע ד
 ןעזיירק יד זַא ,ןיוש ךָאד ןעסייוו ריס .114 גנונכייצ יד טכַארטעב
 -רע ןענייז ייז רהעמ סָאװ ,ר ע נ ע 5? ק ץלַא ןענייז דויטיטַאל ןופ

 -ו י ה ט יד ךיא ךאד ןעזומ ךילנלַאפ .רָאטַאוװקע ןופ טרעטייוו

 .גנעל רעייז ןיא ןעדעישרעפ ןייז ןעזיירק עזיד ןופ ן על

 -ָאטַאװקע םעד ןופ טונימ ַא זַא ,ןעטסָאמעגסיוא טָאה ןעמ ,ןונ
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 ןיא .גנַאל םופ 6000 רהעפעגנוא זיא דרע רעד םורַא זיירק ןעלעיר
 םעד ןופ ?ייהט ַאזַא ןופ גנעל יד זיא קרָאי וינ ןופ רעבָא דיטיטַאל רעד
 -ירג ןופ דויטיטַאל רעד ןיא .גנַאל סופ 4000 רהעפעגנוא לעלַארַאּפ
 טרָא רעזיד לייוו ,גנַאל סופ 8800 ?ייהט-זיירק אזַא ןיוש זיא שטינ

 רעדייא ,לָאּפ-דרַאנ םוצ רעטנעהענ רעדָא רָאטַאווקע ןופ רעטייוו טנעיל
 .קרָאי וינ

 * לא *

 ןענַאטשרעּפ טָאה רעזעל רעמאזקרעמפיוא רעד זַא ,ןענעכער רימ

 יד ןופ דנורג םעד ףיוא ןעננוטסעמ-דרע עכלעזַא ןופ ? כ ש םעד

 ןעגנטכַארטעב ערעטייו ןיא .ןרעטש ןופ ןעגנוגעוועב ערַאבנייש

 סָאד ?ייוו ,ןעזָאלניירא טינ ָאד ךיז רימ ןענעק ןינע ןעזיד רעביא

 -עטַאמ ןיא עסינטנעק עלעיצעּפס ,ןעביוא טקרעמעב ןיוש יוװ ,טרעדָאפ

 טימ ,ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ ןופ ףךיורבעג םעד ןיא ןוא קיטַאמ

 ,ֿלעטיּפַאק ןעטסקענ ןיא ןענעקעב ?עסיבַא ךיז ןעלעוו רימ עכלעוו

 הנבל רעד ןופ סעיציזַאּפ יד זַא ,ןעקרעמעב ךָאנ רימ ןעלעוו ַאד

 ן םיוא ןרעטש עסקיפ יד ןעשיווצ ןעגנורעדנַאװ עכילטַאנָאמ ערהיא ןיא

 -כ י5 ט קני פ רעד יו ,רָא טַאלוג ע ר ַא יו ןענעיד ?עמיה

 -רע ןופ .ןענַאטיּפַאקספיש ראפ ,רעטעסמַָאנַָא ר כ רע ט פ

 םעד ץלַא טַאנָאמ ןעדעי ךרוד טכַאמ הנבל יד זַא ,ךיז טכוד קילב ןעטש

 -נונעוועב ערהיא טריּפשעגכַאנ רעבָא ןעטלָאװ רימ ןעוו ; געוו ןעבלעז |

 סע ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא יו ,ךילטקניּפ ןוא םַאזקרעמפיוא ױזַא ןעג
 / ףימ ןעטלָאװ ,סעירָאטַאװרעסבָא ערעייז ןיא סע ןעוהט ןוא ןָאטעג
 סלַא טנעיד סָאד יו ןוא ךיז ןערעדנע ןענעוו ערהיא יוװ ,ןהעזענ ךיוא

 ,טרָא ןעכלעוו דנעגריא ףוא ר ענייז ןוא רעזייווז-נעוו

 -ֿלַא יד ןיא ןעלעבַאט יד טימ ןעצונעב וצ ריז יוװ ,רונ סייוו ןעמ ןעוו

 -ַאק-ספיש ראפ טלעטשעגנעמַאזוצ לעיצעּפס ןערעוו עכלעוו ,ןעכַאנַאמ

 .88 לעטיּפַאק םעד ןיא ןערָאװעג טקרעמעב ןיוש זיא סָאד יו ,ןענַאטיּפ

 העז) רעטיּפוי ןופ תונבל יד ךיוא ןענעיד ןעקעווצ עבלעז יד ראפ

 "יילנעב עניצנייא רעזנוא יוװ םונ ױזַא טינ רעבָא ;(18 ?עטיּפַאק
 .ןירעט

 !עזיד טימ עדנע וצ ןענייז רימ ןוא ,ןעננוקרעמעב רַאּפ א ךָאנ

 ,רעזע5 םעד ןערעלקרע ֹוצ ניטיונ ראפ ךיוא ןעטלַאה ריס .,לעטיּפַאק

 -ניא טימ טלעוולעמיה רעד רעביא טנלָאפעגנכַאנ זנוא טָאה רעכלעוו
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 יד זַא ,ןע נר ע?7 וצ עק אט שנו אוו ַא טימ ןוא סערעט

 -מיה םעד רונ ,דרע יִד טינ רָאפ ךילטנענייא טלעטש 114 גנונכייצ

 ןיא ןעננולייהטוצ יד טגנַאלעבנַא סָאװ .רהחיא םורַא בלעוועגנ ןעשיל

 ףֹונ .טינ דעישרעטנוא ןייק סע טכַאמ ןעלעלַארַאּפ ןוא ןענַאידירעמ

 ,טרעדנַא טנעכערענ טרעוו ןַאידירעמ רעשילמיה ר ע ט ש ר ע רעד

 .ןעדויטיננָאל ראפ רעשידרע רעד יו

 טרעייז טיול טמיטשעב ךילמענ ןערעוו ןרעטש ןופ ןעדויטיגנַאל יד

 אוו ,טקנוּפ םעד ךרוד ךיז טהיצ סָאװ ,ןַאידירעמ םעד ןופ ןעצנַאטסיד

 נוב יד טימ טריקרַאמ) קיטּפילקע ןופ ןוא רָאטַאוװקע ןופ ןעזיירק יד

 פָאד .ךיז ןעציירקרעביא (114 גנונכייצ רעד ףיוא 17 ןעבַאטש

 וא ,ןאידירעמ ןעשילמיה ןעטשרע םעד ןופ זיירק רעד סע זיא

 ןופ טקנוּפ רעד סע ןיא ,ךיז טהיצ רע ןעכלעוו ךרוד ,טקנוּפ רעד

 רעביא טציירק דרע יד תעשב סקָאניווקעיסננילהירפ

 יד םעד ןענעוו העז) טיברָא רהיא ףיוא רָאטַאװקע ןעשילמיה םעד

 ,(42 ןוא 41 ךעלטיּפאק

 ערעייז עלַא ןעמַָאנַארטסַא ןָא ןעגנַאפ טקנוּפ ןעניזַאד םעד ןופ

 םעד ןופ ןרעטש ַא ןופ טייקטייו יד .ןעננוטסעמ ןוא ןעננונכער

 ןושלב ןעפורעג טרעוו ,ריז רעדָא דרָאנ םוצ ,רָאטַאװקע ןעשילמיה

 וצ יונענ ץנַאנ טרידנַאּפסערָאק ןוא ?ןָאיצַאנילקעד , עימַאנַארטסַא

 -נעגנַאפנָא ,ןרעטש ַא ןופ טייקטייוו יד .דרע רעד ףיוא דיטיטַאל רעד

 ןושלב ןעפורעג טרעוו ,ןַאידירעט ןעשילמיה ןעטשרע םעד ןופ גיד

 (דנאה רעטכער רעד וצ גנאנפיוא) "ןָאיסנעסא עטכער, עימַאנַארטסַא
 ןעדויטיננַאל יד וצ טנעהַאנ רענינעוו רעדָא רהעמ טרידנָאּפסערָאק ןוא

 ,דרע רעד ףיוא

 -כיר רעד ןיא טנעכערעג רעמיא טרעוו ?ןָאיסנעסַא עטכער , יד
 ןעדנוקעס ןוא ןעטונימ ,ןעדנוטטש ןא ט י י זיח ר ז מס וצ גנוט

 -רַאס יו טָא (ןאידירעמ ןעשילמיה ןעטשרע ן'פיוא לונ נידנענכער)

 .114 גנונכייצ רעד ןופ רָאטַאוװקע ן פיוא טריק
 ןופ זיירק םעד רָאפ יז טלעטש ,488 עיניל יד טננַאלעבנָא סָאװ

 טעוװ סָאװ ןרעטש א .,ךיז טניפענ דעטכַאבָאעב רעד ואוו ,טנָאזירָאה ַא

 רעד ףיוא טריקרַאמ טרעוו סָאװ ,טקנוּפ םעד ןיא ןעניפעג ןַאד ךיז
 ןיא ןעזייווסיוא ךיז טעוו ,(טינעז) 2 בַאטשכוב ן טימ 114 גנונכייצ
 .ּפָאק ן'רעכיא ךיילנ טרָא ןעזיד ףיוא רעטכַאבָאעב םעד ןופ ןעניוא יד
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 -נַאמ ךיוא ןוא ךוב ַא ןיא ןעפערט טעוװ ,רעזעל רעבעיל ,רהיא ןעוו

 -יננַאֿל ,דיטיטַאל יוװ ,עקירדסיוא עכלעזַא ננוטייצ ַא ןיא לָאמ סעכ

 -נַאה סע תעשב ,ןַאיסנעפַא עטכער ןוא ןָאיצַאנילקעד ,ןַאידירעמ ,דויט

 ןוא טדעטש ןופ סעיציזַאּפ עשיפַארנַאנעג ,ןעזייר-םי ןענעוו ךיז טלעד

 ןרעדנַאז ,טעטיידעב סָאד סאו ,רונ טינ ןעסיוו ןיוש רהיא טעוװ ,רעדנעל

 .סע ט מיט ש ע ב ןעמ ױזַא יו ךיוא

 .49 לעטיּפַאק

 .ןעּפָאקסעלעט עוויטקעלפער ןוא עוויטקַארפער
 -ליב ייברעד זַא ןוא (ךיז ןעכערב) ןעריטקַארפער ןעלהַארטש זַא

 -ַאק םעד ןופ ןיוש רימ ןעסייוו סָאד -- סרעטקעּפס ךיוא ךיז ןעד
 ןעק ןעמ ױזַא יו ,ןערָאװעג טרעלקרע זיא סע ןעכלעוו ןיא ,88 לעטיּפ
 תודוסי רַאפ סָאװ ,ּפָאקסָארטקעּפס א ןופ עפליה רעד טימ ןהעגרעד
 סרעּפרעק עשילמיה עדנענייש ףיוא ןוא ןוז רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סע
 טימ ךיז טצונעב ןעמ ױזַא יו ,ןעבענרעביא רימ ןעלעוו טצעי  ,ללכב
 -רעפ ןופ גנופעטשנעמאזוצ רעד ייב ןעלהַארטש ןופ הלעמ רעניזַאד רעד
 .ןעּפָאקסעלעט ןופ לעיצעּפס ,רעזעלג-סגנורעסערג

 ַא טכאמעג רעטשרע רעד טָאה סע רע ,םעד ןעגעוו ענארפ יד,
 -טסַא רערעלוּפָאּפ ןייז ןיא םָאקוינ רָאסעפַארּפ טביירש ,"ּפָאקסעלעט
 ,ךילניישרהאוו ,טעוװו ןוא ןערָאװעג טריטוקסיד לעיפ זיא , ,עימָאנַאר
 ןעמ ביוא רעבָא .רעכיז ףיוא ןערעוו טרעפטנערעפ טינ לָאמ ןייק
 -ערק םעד ןעגירק וצ טגיטכערעב זיא רעוו : עגארפ יד ןעלעטש לָאז
 ףרַאד טרָאװטנַא יד זַא ,ריס ןענייס ?גנודניפרע עזיד ראפ טיד
 ."ָאע לי ? א נ , :ןייז

 עינעשז רעסיורג ןוא ןַאמ רענעבַאהרע רעזיד זיא סלַאפנעדעי
 .לעמיה ן'פיוא ּפָאקסעלעט ַא ןעלעטשוצנא ר ע ט ש ר ע רעד ןעוועג
 ,1009 ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד

 ןעגנושרָאפ עשירָאטסיה עגנַאל ךָאנ ןעגנַאגרעד זיא ןעמ סָאװ
 טעוװ סָאד ,רעזעלגנ-סננורעסערגרעפ ןופ רעדניפרע עטשרע יד ןעגעוו
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 -עקעב ריז רימ ןעלעוו ַאד ."/, ענַאליײב רעד ןיא ןעניפעג רעזעל רעד
 | .ןָאיצקורטסנַאק רעייז טימ ןענ

 ַא טימ טריסַאּפ סע סָאװ ,ןעסיוו וצ גיטיונ טשרעוצ זיא וצרעד

 ַא ןופ םרַאפ רעד ןיא לעזעלג ַא ךרוד טרעדנַאװ רע ןעוו ,להַארטש
 ןעדנענייש ַא ןופ ןעלהארטש יד .118 גנונכייצ רעד ףיוא יװ ,זניל

 -ארַאּפ ןיא ןעלַאפ (סעיניל עטלעכירטשענ ךרוד טלעטשענרַאֿפ) טקנוּפ

 סױרַא ןעהעג ייז תעשב רונ .2: לעזעלניזניל רעד ףיוא סעיניל .לעל
 .ןע כָא ר בע גר ע בי א ךָאד ייז ןענייז לעזעלג רעגיזָאד רעד ןופ

 -מ יט ש ע ב ןיי א ןיא ןעבילקעננעמַאזוצ ןַאד ןעהעז ייז ןענעק רימ

 ףיוא .ס ו ק ַא פ ךילנהעוועג טפור ןעמ סָאװ ,ט קנופ ןעמט

 טנעכייצעב טקנוּפ-סוקָאפ רעניזָאד רעד ןיא 118 גנונכייצ רעזנוא

 '3 ןיא ,לשמל ,ןעלעטש ךיז ןעלָאז ריס ןעוו . בַאטשכוב ן'טימ

 ןעטרָאד ?הָאובָא 7 ןיא טקנוּפ ןעדנענייש א ןעהעז רימ ןעלעוו

 ףער טנעמַאזו צ ַא זיולב ,ןַארַאפ טינ ךַאז ןייק ךילטנעגייא זיא

 יו טסייוו רעוו טקנוּפ ןעדנענייש ַא ןופ ןעמוק עכלעוו ,ןעלהַארטש ןופ -

 ןעק זנוא ןופ טייקטייוו ןייז סָאװ ,ןרעטש ןעסקיפ ַא ןופ יו טָא ,טייוו
 .ןעמיטשעב טינ ץֵלַא ךָאנ ןעמ

 ,לעועלג-זנול א ךרוד טלַאטשעג ַא ךיז טעדליב סע ווו --- ,119 גנונכיוצ

 2 טקנוּפ םעד ןעמ טפור ןושל ןעשימַאנַארטסַא םעד ףיוא

 ."טקנוּפ ןעדנענייש ןעלעיַאר םעד ןופ ט 5 ַא ט ש ע ג יד, : (םוקָאפ)

 רעד ןופ טקנוּפ ןעטסלעטימ םעד) 0 ןוא ?' ןעשיווצ טייקטייוו יד
 טינ ףרַאד ןעמ ."זניל רעד ןופ גנעל עלַאקַאפ יד , : ןעמ טפור (לעזעלג
 גינעהבַא זיא גנעל עניזַאד יד זַא ,ןהעטשרעפ וצ רעקיטּפָא ןייק ןייז

 ,וניל רעד ןופ םרָאפ ןוא סיורנ רעד ןופ

 רעטנַאנעגיַאז ַא טימ טלעיּפשעג לָאמא ךיז טָאה סע רעוו

 ַא סָאװ ,גנורהַאפרע ענענייא ןופ סייו רעד ,לע ז ע ? גד ע ר ב

 א ןעכַאמ רונ ,עלעבעווש ַא רונ טינ ןעדניצנא ןעק ןעמ .זיא םוקָאֿפ
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 ,ןוז יד ןענעקטנַא טייצ עסיוועג ַא ?עזעלג אזַא טלַאה ןעמ ןעוו ,רעייפ

 .ןעזניל ,םרָאפ רעייז טיול ,ךָאד ןענייז ךעלזעלנ-ןערב עכלעזַא

 ןעטכַארטעב ,טקנוּפ ןעדנענייש ַא טָאטשנָא ,לָאז ןעמ רעבָא ןעוו

 יד ,םרוהט ַא ,םיוב ַא ,ּפמָאל ַא ,לשמל ,סיורג רעסיוועג ַא ןופ ךַאז ַא
 ןערהיא ל?ייהט ןעדעי ןופ גנונײשּפָא יד טעװ ןַאד ,.וו .ז .א ,הנבל
 .* טקנוּפ םוצ עיציזַאּפ רעדנערידנַאּפסערַאק א ןיא סוקָאפ רהיא ןעבָאה
 ט ל ַא ט ש ע ג  ןייז ןעבָאה טעוװ ךַאז רעדנענייש רעד ןופ טקנוּפ רעדעי
 םעד ןיא 115 גנונכייצ רעזנוא ףיוא יװ טָא ,חטש ןעסיוועג ַא ףיוא

 ןעשימָאנַארטסַא םעד ףיוא .םיט עיניל יד ךיז טניפענ סע ואוו ,טרָא
 ןעו רעבָא .ח ט ש ר ע ? ַא ק ַא פ רעד :סע ןעמ טפור ןושל
 עכלעוו ,ךַאז רעדנענייש א ףיוא '8 ןיא גידנעהעטש ,ןעקוק ןעלָאז רימ

 ךַאז עזיד רימ ןעלעוו ,2 לעזעלג רעד ר ע ט נג י ה  ךיז טניפעג
 רעניזַאד רעד ןופ ןעסוקָאפ עלַא ןופ חטש רעד) 48 ןיא ןעהעז

 עיציזַאּפ רע טרהעקענע ביא ןַא ןיא (ךאז רעדנענייש

 א ןופ ַארוקסבָא ארעמַאק רעד ןיא ,?שמל ,יוװ טָא ,ּפָארַא ּפָאק ן'טימ

 ,ףַארנַאטַאפ
 רעד ףיוא ןעגיוא עטעקַאנ טימ ןעקוק וצ טָאטשנָא רעבָא ןעוו

 '5 יא ךיז טניפעג ןעמ תעשב ,ךַאז רענעטכיולעב א ןופ טלַאטשעג

 -ע ל ג-ס ג נו ר ע ס ע ר ג ר ע פ א ןעלעטשנָא ןעטרָאד ןעמ לָאז

 ןייז ןיא ּפ ַא ק ס ע ? ע ט .ַא ןעבָאה ױזַא ןיוש רימ ןעלעוו ,? ע ז

 ַא ע 7 ? ַא ג עקאט טָאה ּפָאקסעלעט אזַא טָא .םרָאפ רעטסכאפנייא
 רָאפ סע טלעטש 116 גנונכייצ יד ,1609 ןיא טלעטשעגנעמַאזוצ

 .ךילטייד ץנַאג

 : רהער ַא ןיא ךעלזעלג ייווצ גנונכייצ רעזיד ףיוא ןעבָאה רימי
 ,(ןעסיורד ענעניובעגנסיוא) ע ס ק עוו נ ַא ק; ַא ןוא ערעסערנ ַא ענייא
 ןוא ערענעלק ַא זיא ערעדנַא יד ;08 ןעבַאטשכוב יד טימ טריקרַאמ
 ןטימ טריקרַאמ ,(גינעוועניא ןעניובעגניא) עוו ַא ק נָא ק א
 עסקעװונַאק יד .(גיוא ןַא ןופ ןעכייצ םעד ןענעקטנַא) 8 בַאטשכוב

 -סיוא שילגנע) ווי ט ק עי ב ַא .ןעפורעג ךילנהעוועג טרעוו לעזעלג

 רעד ןופ ןעלהַארטש יד טמוקעב יז לייוו ,(וויטקעשזדבא :ןעכַארּפשעג

 -נהעווענ טרעוו רעזעלנ עװַאקנַאק יד ,טעטכַאבָאעב ןעמ עכלעוו ,ךַאז
 ,לעזעלגניוא :טושּפ טניימ סע סָאװ ,ר ַא לו ק ַא ןעפורעג ךיל
 ,ןעמ טקוק רהיא ךרוד ?ייוו
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 טכַארטעב ,ךילדנעטשרעפ טינ רעזעל ,ךייא סָאד ןיא רעמָאט

 ערעי . ןָאלניַארעּפָא רעדָא לקָאניב ןעכילנהעוועג ט ןופ ךעלזעלג יד
 ױזַא טָא ,ּפָאקסעלעט א ךילטנענייא ןיא ? ק ַא נ י ב אזַא ןופ רהער

 סָאװ ,ךעלזעלנ ייווצ יד .116 גנונכייצ רעד ףיוא ןעבענענרעביא יוו

 יז ן ע ר ַא 5 ו ק ַא יד סע ןענייז ,ןעניוא יד ןעבעל טלַאה ןעמ

 ףיוא טלעטשעגנָא ןענייז סָאװ ,ךעלזעלג ייווצ יד ןוא ,(עוַאקנַאק ןענייז

 -װ ט ק ע י ב ַא יד סע ןענייז ,ןעטכַארטעב ליווװ ןעמ עכלעוו ,ןעכַאז

 טלַאטשעג יד ןעגנערב וצ זיא וויטקעיבַא םעד ןופ חלעמ יד .ןעוו

 רַאלוקַא םעד ןופ הלעמ יד ןא ,ט נג ע ה ַא נג ךאז רעטייוו ַא ןופ

 יא פָאקסעלעט א .טלאטשענ עזיד ןע ר ע ס ער ג ר ע פ ווצ זיא

 -ענ) ךָאזַא ןע רע טנ ע ה עכנ ר ע ד ווצ טנעמורטסניא ןַא ,ָאזלַא

 רעד ןיא ןוא (טלַאטשעג רהיא טנעהַאנ ןעגנערב וצ : טדערעג רעיונ

 .רהיא ן|ע ר ע ס ע ר 2 ר ע פ וצ טייצ רעבלעז

 יי" +=
 יי קראפ טיי

 סוקהפ

 איי יי םומ יזיפ
 | יש ואם שי יי ידי יז זי

 ,,,08 058 םת06 י ויי
 מכל דיל זי

 -ירטשעג וד) ש'ָאעלילַאג ווװ ,ּפָאקסעלעט רעכַאפנווא ןַא -- ,110 גנונכווצ
 .(ןעלהַארטש יד ןופ גנוטכור יד רָאּפ ןעלעטש ןעינול עטלעכ

 טלעטשעג ךעלזעלנ עזיד ןעפרַאד ייברעד זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע
 סאו ןענעק לָאז ןעמ זַא ,ערעדנַא יד ןופ ענייא טייוו ױזַא ןערעוו
 ףיוא ,ןעכַאז יד ןעטכארטעב ר ע כיל טייד ןוא רעסעבנ
 טכיירגרעד לקַאניב ַא ןיא .ּפַאקסעלעט םעד ןָא טלעטש ןעמ עכלעוו
 ןעכַאמ ןעק ןעמ ןעכלעוו ךורד ,ףיורש ַא ןופ עפליה רעד טימ סע ןעמ
 ןעוויטקעיבא יד ןעשיווצ ןערהער יד ר ע צ ריק רעדָא רעגנע 7
 א ןע ט ס ע מו צ טכייל ױזַא ןעק רענייא רעדעי .ןערַאלוקַא ןוא
 נידנעהערד ,האיר ןייז וצ ,טדערעג רעניטכיר ,ןעניוא ענייז וצ לקַאניב
 סָאד יו יונעג ױזַא חטש-סוקָאפ םעד ןעניפעגוצסיוא םוא ,ףיורש םעד
 ,םהיא ראפ ךילנעמ רונ זיא

 יד ןופ ּפֶא טגנעה ּפָאקעסלעט ַא ןופ טפַארק-סננורעסערגרעפ יד
 ןייז ןופ ןוא וויטקעיבָא ןייז ןופ גנעל עלאקַאפ עגיסעמסינטלעהרעפ
 וויטקעיבא םעד ןופ גנעל עלַאקאפ יד ןיא סע רעסערג סָאװ  .רַאלוקָא
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 --(118 גנונכייצ רעד ףױא 2 ןוא 0 ןעשיווצ עקערטש יד זיא סָאד)
 ;ךַאז רעטכַארטעב רעד ןופ טלַאטשעג יד ןייז טעוװ רעסערג ץלַא
 ,רַאלוקַא םעד ןופ גנעל עלַאקָאּפ יד ןיא סע ר ע נ ע ? ק סָאװ ןוא
 ועד ֹוצ רעטכַאבַאעב םעד ןופ גיוא יד ךָאד זיא ר ע ט נ ע ה ע נ ץלַא
 -ע ר ג ךיוא ןעזייווסיוא ךיז יז טעוװ םורָאד ןוא ,טלַאטשעג רעגיזָאד

 | .ר ע ס

 -ענסיוא טרעװ ּפַאקסעלעט ַא ןופ טפַארק-סננורעסערנרעפ יד
 ,קיזיפ ןופ גנוליײהטבא רעד ןיא טרעלקרע טרעוו סָאד יוװ ,טנעכער
 ,ךילדנעטשרעפטסכבלעז ,זיא ַָאד .ק י ט פ ַא ןעפורענ טרעוו סָאװ

 נונעג ךָאד זיא זנוא ראפ .ןעננונכערסיוא עכלעזַא רַאפ ץַאלּפ רעד םינ

 לבש םעד ןעפיירגעב וצ ,ןפרעד ּפ י צ נ י ר פ םעד ןעמהענעב וצ

 ,ויא הרוש עטשרעטנוא יד .זָאלג-העז ַא יו ,טנעמורטסניא ַאזַא ןופ

 ,טמיטשעב טרעװ ּפָאקסעלעט א ןופ טפַארק-סננורעסערגרעפ יד ןַא

 ףיוא וויטקעיבָא ןייז ןופ גנעל עלַאקַאפ יד טל ייה טוצ ןעמ ןעוו

 גנעל עלַאקַאפ יד ןעוו ,לשמל .רַאלוקָא ןייז ןופ גנעל רעלַאקָאפ רעד

 לעטרעפ-יירד --- רַאלוקַא םעד ןופ ןוא ללָאצ 26 זיא וויטקעיבָא ןַא ןופ

 םוא ,לעטרעפ-יירד ףיוא 26 ןעלייהט וצ זנוא טביילב ןַאד ,ללָאצ ַא ןופ

 יעט ַאזַא ןופ טפַארק-סגנורעסערגרעפ יד זיא סע סיורג יװ ,ןעסיוו וצ
 ןופ ןעננעל עלַאקָאפ יד לַאפ ןיא ,48 ךילמענ זיא סָאד ןוא ,ּפָאקסעל

 ןעהעז ןעזָאל ּפָאקסעלעט ַאזַא טעוװ ןַאד ,ךיילג ןייז ןעלָאז רעזעלג עדייב

 ,סיורנ רעכילריטַאנ רעייז ןיא ןעכַאז יד ןופ ןעטלַאטשעג יד

 : טסייה סָאד ,?לקַאניב א ךרוד ט ר ח ע ק ר ע פ ןעקוק טריבורּפ
 ןעכאז ןעהעז רהיא טעװ ,ןעגיוא יד ןעבעל ןעוויטקעיבָא יד ןעטלאה
 ייז טהעז ןעמ יו ,עיצרָאּפָארּפ רעבלעז רעד יא טרענע?לקרע פ

 | .ןערַאלוקַא יד ךרוד טקוק ןעמ תעשב ,טרעסערגרעפ
 סָאװ  זַא ,ןהעטשרעפ וצ רעקיטּפָא ןייק ןייז טינ ףראד ןעמ ,ןונ

 ירַאטש ץְלַא ,ּפַאקסעלעט ַא ןופ רַאלוקַא םעד ןעכַאמ טעװ ןעמ רענעלק

 רימ ןעוו ,לשמל ,טָא ,טפַארק-סננורעפערגרעפ ןייז ןערעוו טעוו רעק

 וויטקעיבַא ןייז ןופ גנעל עלַאקָאפ יד סָאװ ,ּפָאקסעלעט ַא זַא ,ןעליוו
  רונ טביילב ןאד ,לָאמ 2600 ןערעסערנרעפ לָאז ,ללָאצ 20 ןיא

 לָאז גנעל עלַאקָאפ ןייז סָאװ ,רַאלוקַא אזַא רהער ןיא ןעלעטשוצניירַא

 ,ללָאצ ַא ופ ? ע ט ר ע ד נו ה  ַא ןייז
 א א *
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 זיא רעבָא עקיטקַארּפ רעד ןיא .עירָאעהט רעד ןיא סע זיא יױזַא

 -עטש ןעגנורעטש עשינכעט ענעדעישרעפ ןערהיפוצסיוא רעווש סע

 .טלַאטשעג עכילטייד ַא ןעמוקעב טינ ןַאד ןעק ןעמ ןוא ,געוו ןיא ןעה

 -ןענוז תעשב זַא ,(26 לעטיּפַאק העז) ןיוש ךָאד ןעסייוו רימ
 טימ רעטקעּפס ַא ןעמ טמוקעב ,םזירּפ ַא ךרוד ןערעדנַאװ ןעלהַארטש

 ןרעדנַאװ ייז תעשב ךיוא סע זיא ױזַא .ןעגיובדןעגער ַא ןופ ןעברַאפ יד
 ענידכעלייק ַא ךרוד ?לכב ןוא ּפָאקסעלעט ַא ןופ וויטקעיבַא ןַא ךרוד
 -הַארטש עלַא טינ סָאװ ,זיא ןופרעד ןעטַאטלוזער יד ןופ רענייא .לעזעלג

 עטיור יד) סוקָאפ ןעבלעז םעד ןיא טכַארבעגנעמאזוצ ןערעוו ןעל

 ,רעטנעהענ -- םעֶלָאי יד ,רעטייוו ןייז ךילמענ ןעלעוו ןעלהַארטש
 ע ט ב ר ַא פ ע ג ַא טהעז ןעמ סָאד ַאז ,(ייז ןעשיווצ -- ערעדנַא יד ןוא

 ,ךַאז ַא ןופ טלַאטשעג ערָאלק-טינ א םורָאד ןוא

 עשיטאמָארכ , סע ןעמ טפור ןושל ןעכילטפאשנעסיוו םעד ףיוא

 ננוכיײװּפָא עדנערילַאק רעדָא עדנעברַאפ :טניימ סָאד) "ןָאיצַארעכַא

 -רשפ ַא טימ ּפָאקסעלעט ַא טכיודבעג ןעמ ןעיו .(גנושימנעמַאזוצ רעדא

 יעבא עניזָאד יד זיא טַאמרק-סננורעסערגרעפ רעניילק גיסעמסינטלעה

 יד ייב רונ ןוא ,עכַאװש ַא ,טלַאטשעג ןופ סענעשימוצ רעדָא ןָאיצַאר
 .זנערפ עטרילַאק ַא ןעהעז ןעמ טעוװ טלַאטשעג רעד ןופ ןעגערב

 ןעפַארטעננעמַאזוצ ךיז ןעבָאה טייקנירעווש רעניזָאד רעד טימ

 .ןעלעטשנעמַאזוצ טלָאװעג ןעבָאה ייז ןעוו ,ָאעלילַאנ ןופ רעגלָאפכָאנ יד

 -ענסיוא טָאה ןעמ ןעוו ןוא .ןעּפָאקסעלעט ערעפרַאש ןוא ערעסעב

 ךרוד ןָאיצַארעבַא עשיטַאמָארכ יד ןערענעלקרעפ ןעק ןעמ זַא ,ןענופ
 ןעבָאה ,ןעּפָאקסעלעט ןופ ןע ר תע ר יד ןערעננעלרעמפ

 ןעלעטשוצנעמאזוצ ןעגנַאפעגנָא טרעדנוהרהָאי ןעט17 ןיא ןעמַאנַארטסַא
 .117 גנונבייצ רעד ףיוא טלעטשעגראפ יו ,ןעּפַאקסעלעט עגנַאל עכלעזַא

 (1611-10687) סויל עווע ה םָאנַארטסַא רעשטייד רעטמהירעב רעד

 רהער ןייז סָאװ ,ּפָאקסעלעט א ךרוד ןעגנוטכַאבאעב טכַאמענ ךיוא טָאה
 | .גננַאל םופ 150 ןעוועג זיא

 רעווש רהעז ןעוועגנ זיא סע זַא ,ןעקרעמעב וצ גירעביא זיא סע

 -ַאקסעלעט עננַאל עכלעזא ןעכיורבעג וצ םעווקעבנוא ןוא ןעכַאמ וצ

 טָאה ןעמ ןעוו ,ןעפלעה טנעקעג טינ סרעדנַא ךיז טָאה ןעמ רונ .ןעּפ

 -יפגנע ןַא זיב ,סרעּפרעק עשילמיח ןעהעז רעכילטייד ץלַא טלָאװעג

 ירע טָאה ד נָא לא ד | ה ַא ש ז ד ןעמָאנ ן'טימ רעקיטּפָא רעש
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 ,ּפָאקסעלעט (ןעדנערילַאק טינ) ןע שי ט ַא מ ַא ר כ א ןַא ןעדנופ
 רהָאי ַא ןיא ןערָאװעג טכַאמעג זיא עכלעוו ,גנודניפרע עגיטכיוו עזיד
 א ןיא טהעטשעב ,ּפַאקסעלעט ןעטשרע ס ַאעלילַאג ךָאנ םורא 0
 -ע יש רע פ סױא ןעזניל ייוו צ ןופ גנודניברעפ עסיוועג

 עסקעװנַאק ַא זיא ייז ןופ ענייא .ז ַא 5לנ ןע ט רָא ס ע נ ע ר

 ,118 גנונכייצ רעד ףיוא יו טָא ,עוַאקנַאק ַא דיא ערעדנַא יד ןוא

 ןוא ןעריטקַארפער זָאלג ןעטרָאס עֶלַא טינ זַא ,ןעסיוו ףרַאד ןעמ

 ןופ גנודיישרעדנַאנַאֿפ יד .סָאמ רעכיילנ ַא ןיא סרעטקעּפס ןעביג

 ךילנהעווענ טרעוו סרעטקעּפס רעדָא ןערילָאק עשיטַאמזירּפ ןיא טכיל

 טימ סעבארּפ עשיטּפָא נידנעכַאמ ,ן א ס י ר ע ּפ ס י ד ןעפורעג
 רעסיורג רעד ךיוא יו ,דנַאלָאד ןעבָאה ,זָאלג ןעטרַאס ענעדעישרעפ

 ,ר ע ? י ו א רעקיטַאמעטַאמ רעשטייד

 2 שת ןופ ןעמזירּפ דנערהעוו סָאד ,ןענופעגסיוא
 א ////2*  ףיוא ןעפורעג טרעוו סָאװ ,זָאֿלג טרָאס םעד
 ,ןָאלנ-לָאטסירק זיא סָאד) "טנילפ , שילגנע
 יד ןעבָאה ,(יילב ךיז ןיא טלַאהטנע סָאװ

 טעמכ ןע ר י ס ר ע פ ס י ד וצ הלעמ

 עשיטּפא טראס םעד ןופ ןעמזירּפ ראפ ר ח ע מ 5ָאמ ייוו צ

 -י ט ק ַא רפ ע ר ,"ןוארק, ןעפורעג שילגנע ףיוא טרעוו סָאװ ,זָאלג

 .ךייל ג ט ע מס כב ע דיי ב רעבָא יז ןע ר

 ןַא -- .118 גנונכווצ
 .וויטקעיבָא רעשיטַאמָארכַא

 -ער רעד טימ ךיז ןעצונעב וצ גיטיונ ןיא ּפָאקסעלעט ַא רַאפ
 -עב) סוקָאפ ַא ןעבָאה טינ ךָאד ןעמ ןעק טסנָאז ,טכיל ןופ ןָאיצקַארפ
 פייוו ,ךילדעש ןזיא ןָאיסרעּפסיד יד רעבָא .(119 גנונכייצ יד טכַארט
 -עג ןעכַאז עטעטכַאבָאעב יד ןופ ןעטלַאטשעג יד ןערעוו םעד ךרוד
 םוא .ןעזיוועגנא ןעביוא יוװ ,גנורירָאלַָאק ךרוד ךילטיידנוא טכַאמ
 א ןעמוקעב ןענעק לָאז ןעמ סָאד ַאז ,ןָאיסרעּפסיד יד ןעדיימוצסיוא
 -וצ דנַאלַאד טָאה ,ןעכַאז עטעטכַאבָאעב יד ןופ טלַאטשעג עכילטייד
 עװַאקנַאק ַא טימ זָאלג-ןוארק ןופ זניל עסקעוונַאק ַא טלעטשעגנעמַאז
 ןאיסרעּפסיד ןוא ןָאיצקַארפער רעייז זַא ,ױזַא זָאלנ-טנילפ ןופ זניל
 .ןעננוטכיר עטצעזעגנענענ ןיא ןעמוקרָאפ ןעלָאז

 5 ַא סט י | ו צ ןעריטקארפער לָאז זָאלג"וַארק ןופ ןזניל יד רֹונ

 .זָאלג טנילפ ןופ זניל רעד רַאפ ר ע ק ר ַא טש
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 ןופ ננופיילש עטמיטשעב א ךרוד טרהיפעגסיוא רע טָאה סָאד

 לבש רעד ,118 גנונכייצ רעד ףיוא ןעהעז וצ זיא סָאד יוװ ,ןעזניל יד

 -ןוַארק ןופ זניל יד זַא ,ָאד ןעהעז רימ .,רעכַאפנייַא ץנאנ א זיא ןופרעד

 זניפ יד דנערהעוו ,ןעטייז ע ד י י ב ןיא ןעניובעגסיוא זיא זָאלג
 יד ןוא ,טייז ן י י א ןיא זיולב ןעניובעגנייא.זיא זָאלנ-טנילפ ןופ

 גנופיילשסיוא אזַא ךרוד .ד ַא 7 פ ןעפילשענסיוא זיא טייז רעדנַא
 -ער רהיא ןופ ט פ ? ע ה  ַא לעזעלניטנילפ יד ט ר עי 9 ר ע פ

 -רעּפסעד יד יוו ױזַא רעבָא .טפַארק רעוויסרעּפסיד ןוא רעוויטקַארפ

 ױזַא ?ָא מס ייוו צ ןיימענלַא ןיא ךָאד זיא זָאלנ-טנילפ ןופ ןָאיס

 ןעזיד ןיא ןעלעוו םורָאד ,זָאלנדןוַארק ןופ ןַאיסרעּפסיד יד יו ,סיורג

 -סיד ע כיי ? ג: ַא ןעזײװסױרַא ד ע? זע ?ג ע דיי ב לַאפ

 ךרוד ןעלהַארטש יד ןופ ןעגנוטכיר יד יוו ױזַא ןוא ,טפַארק עוויסרעפ

 יד טרעוו ,ערעדנא יד ןענענ עניא ,ענ ינ ע ק ט נ א ןענייז ייז

 טמוקעב ןעמ א ט פ ַאש עג ב ַא םעד ךרוד נגנורירַאלַָאק

 .וויטקעיכבא ןעש יט אס ַא ר כ א ןַא ױזַא

 טינ ייברעד יז טעװ ,ןַאיצקַארפער יד רעבָא טננאלעבנַא סָאװ

 ןערעװו ט ר ע נ ע 5 ק ר ע פ זיולב טעװ רונ ,ןערעוו טפַאשעגבַא
 ַא ,טגָאזעג יו ,ןעציזעב ןעטרָאס עדייב ליוו ,ט פ ? ע ה ַא ףיוא

 טריטקַארפער ?עזעלג-וַארק יד רונ ,טפַארק עוויטקַארפער עכיילג

 -ענסיוא עגיטייזזייווצ רהיא בעילוצ רהעמ לָאמ ייווצ
 עכלעוו ,לעזעלג-טנילפ רעד טימ ךיילגרעפ יא טייק נעגיו ב
 | .טייז ןי י א ןיא ןעניובעננייא רונ זיא

 -טביל ןעכערב עכלעוו ,ןעוויטקעיבא ןעמ טמוקעב ױזַא ,ץרוק
 א ןיא ןעטלַאטשענ יד .סרעטקעּפס יד ןערעטשוצ רעבָא ,ןעלהַארטש

 ךילטייד ױזַא ןַאד ןעמ טהעז ןעוויטקעיבָא עכלעזַא טימ ּפָאקסעלעט
 זעריצודָארּפ וצ דנַאטש ןיא רונ זיא ןעמ טייוו יו ,ןערילַאק ןהָא ןוא
 וד טיול ןעּפָאקסעלעט ןעלעטשוצנעמַאזוצ ןוא ןעזניל ןעפיילש וצ ןוא

 ,ןעגנונכער עשיטַאמעטַאמ טיול ןוא קיזיפ ןופ ןעטפירשרָאפ

* 2 3 

 עלַא ןיא טכיורבעג ןערעוו ןעוויטקעיבַא עשיטַאמָארכַא עכלעזַא
 -ק ַא ר פ ע ר ןעמָאנ םענײמעגלַא םעד ןענַארט עכלעוו ,ןעּפָאקסעלעט

 סָאװ ,ןעּפָאקסעלעט ןימ רעדנַא ןַא ןַארַאפ רעבָא זיא סע .עוויט
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 - ק ע ? פ ע ר רעד ןופ רונ ,ןָאיצקַארפער רעד ןופ טינ גניגנעהבָא ןענייז

 סנעטייטרעד ןופ ןעכַאז ייז ןיא טהעז ןעמ ,ןעלהַארטש ןופ ן א י צ

 ןענַאלש עכלעו ,ןעלניּפש עוואקנָא ק ןופ עפליה רעד טימ

 -ענרַאפ יו ,סוקָאפ ַא ןיא ןעמַאזוצ ייז ןעביילק ןוא ןעלהארטש יד ּפָא

 -ַאד ןענַארט ןעּפָאקסעלעט עכלעזַא .,119 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטש
 | .עוויט קע? פער ןעמָאנ םעד םור

 -ניפרע רעד ןעוועג זיא סע רעוו ,טלעטשענטסעפ טינ ךָאנ זיא סע

 קעזייא רעס זַא ,רעכיז זיא סע רעבָא ;ּפַאקסעלעט ןימ ַאזַא ןופ רעד

 -עּפס ןערהיפוצנייא ןעכלעזא עטשרע יד ןעשיווצ ןעוועג זיא ןָאטוינ

 -וצסיוא וצ יו ,ןעלטימ טבוזעג ץלַא טָאה ןעמ לייוו ,רעבירעד לעיצ
 ןוא עכילטייד ןעמוקעב וצ םוא ,ןָאיצַארעבַא עשיטַאמָארכ יד ןעדיימ

 .ןעכַאז ןופ ןעטלַאטשעג עטרירָאלַאק-טינ

 טיי יי = יאס יא עו הא מו = סך. ויתן טעלז והא י-ה סישתש(2 שש הקסח = ףמ82 מס

 סינק ושני נג טו ס2

 .עווַאקנָאק ַא ןופ טריטקעלפער ןערעוו ןעלהַארטש ווו--,119 גנונכווצ
 ,לעגעיּפש

 --ענ טכַאמענ זיא ןעּפָאקסעלעט עוויטקעלפער ןופ גנודניפרע יד
 -יטקעיבָא עשיטַאמָארכַא ןופ גנודניפרע ס'דנַאלַאל רָאפעב ןערָאװ
 ץלעלַארַאּפ יד .רעכַאפנייא ץנַאג ַא ןיא ןופרעד לכש רעד .ןעוו
 רעד ףיוא ,לעניּפש רעװַאקנַאק ַא ףיוא ןעלַאפ ךַאז ַא ןופ ןעלהַארטש
 -עג ךרוד טלעטשעגרַאפ ךיוא ןעלהַארטש עזיד ןענייז 119 גנונכייצ
 ןעפערט ןוא טלעגיּפשעגבַא ןַאד ןערעוו ייז .סעיניק עטלעכירטש
 עכלעוו .6* בַאטשכוב ן טימ טריקרַאמ) סוקָאּפ םעד ןיא ןעמַאזוצ דיז
 ןעניוב רהיא ןופ רעטנעצ םעד ןוא לעגיּפש רעד ןעשיווצ ךיז טניפעג
 ןושלב ןעפורעג טרעוו לעניּפש ַאזַא .(6 בַאטשכוב ן'טימ טריקרַאמ)
 .ם ו? ו| ק ע 9 ס עימָאנַארטסַא

 -םוקָאּפ םעד ןיא ךַאז ַא ןופ טלַאטשעג יד םעד ךרוד טמוקעב ןעמ
 -א ר כ | ה ַא רונ :;ּפַאקסעלעט ןעוויטקַארפער ַא ןיא יו ױזַא ,חטש
 טינ ןערעװ ןעלהַארטש יד ?ייוו ,גנורירָאלָאק רעדָא ם ז י ס ַא מ
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 -עג עזיד ףיוא טקוק ןעמ ןעוו ןוא ,(ןעכָארבעג טינ) טריטקַארפער
 .ט ר ע ס ע ר ג ר ע פ רהיא ןעמ טהעז ,רַאלוקַא ןא ךרוד טלַאטש

 -לעוװ ,טייקנירעווש אזַא ףיוא ןַא ךיז ןעמ טסיוטש רעבָא ייברעד

 ןוא ,ּפָאקסעלעט ןעוויטקַארפער ַא ןיא ןעמוקרַאפ טינ ראנג ןעק עכ
 ךיז ןעניפענ טלַאטשעג רהיא ןוא ךַאז יד סָאו ,ךילמענ זיא סָאד

 ןענגעקטנַא טייו רעבלעז רעד ןוא ןייא ףױא

 ןעמ זומ ,ךַאז רעד ןופ טלַאטשעג יד ןהעז וצ םוא .לעניּפש רעד
 ננונכייצ יד טכַארטעב) 6 ןוא 2  ןעשיווצ רַאלוקַא םעד ןעטלַאה
 ט5 ע טש רע פ ןעמ ןואןעמ ט7 עק ננוד ר ע פ ןאד רעבָא 9

 : .רעטכַאבָאעב םעד ןופ רעּפרעק םעד ךרוד ןייש םעד

 ,רעטסומ ס'ןָאטוינ ךָאנ ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפער .ַא---,190 גנונבווצ

 יו ,ןעלטימ יירד ןעמ טָאה ,גנורעטש עזיד ןעניטייזעב וצ םוא
 ,ירָאגערג ןוא ?עשרעה ,ןָאטוינ ןופ ןערָאװעג ןעזיוועגנָא זיא סָאר

 סוקָאפ םעד ןיא עדַארג סָאד ,םעד ןיא טהעטשעב לעטימ סןָאטוינ
 פעניּפש עכַאלפ ַא טלעטשעג םרעוו (לעניּפש) םולוקעּפס םעד ןופ

 ןעכלעוו ךרוד ,ּפָאקסעלעט ַא ןעגעקטנַא דַארג 49 ןופ לעקניוו ַא ןיא
 .190 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרַאפ זיא סָאד יװ טָא ,טקוק ןעמ

 םולוקעּפס םעד ףיוא ןעֶלַאפ ןרעטש ַא ,?שמל ,ןופ ןעלהַארטש יד
 וצ זיב טריטקעלפער ןערעוו ןוא (2/ בַאטשכוב ן'טימ טריקרַאמ)

 ַא טכיורבעג טרעװ עלעניּפש ַא טָאטשנַא) עלעניּפש רעכַאלפ רעד
 -כייצ רעד ףיוא תגמ ןעבַאטשכוב יד טימ טריקרַאמ ,םזירּפ עניילק
 32 ּפָאקסעלעט םעד ןיא ןיירַא ךיז ןעכערב ייז ןענַאו ןופ ,6120 גנוג

 םעד ןופ רהער ןופ גנונעפע ןַא ןיא טלעטשעגניירַא טרעוו סאו
 םעניילק םעד ןעבעל ניוא ןייז טלַאה רעטכַאבָאעב רעד .רָאטקעלפער

 רע ד ןופ םט 9 ַא ט ש ע נג יד ןעטרָאד טהעז ןוא ּפָאקסעלעמ

 .םולוקעּפס ןופ טריטקעלפער טרעוו סָאװו ,ט 7 ַא טש עג
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 טלעטש ןעמ סָאװ ,םעד ןיא טושּפ טהעמשעב לעטימ ס ?עשרעה

 -ענרַאפ יו טָא ,ןע גיו ב ע גו צ ?עסיבַא םולוקעּפס םעד קעווַא

 "על ןַאד ןעמ טמוקעב טלַאטשעג יד .121 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטש
 ױזַא ןעק ןעמ .ןעטימ ןיא טינ רעבָא ,רהער רעד ןופ ט יי ז ַא ןעב

 רעד ןיא ּפָאק םעד נידנעקורניירַא טינ ,טלַאטשענ יד ןעטכַאבָאעב
 | .ןייש ןופ ?ייהט א ייברעד נידנעלעטשרעפ טינ ןוא רהער

 ר

 .רעטסומ ס'לעשרעה ךָאנ ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפער --- ,191 גנונכווצ

 םעד ןופ ןעטימ ןיא סָאװ ,םעד ןיא טהעטשעב לעטימ ס ירָאנערג

 -עגרַאפ יו טָא ,רַאלוקַא ןַא ראפ גנונעפע ןַא ןעמ טכַאמ םולוקעּפס
 טרעוו 6*) סוקָאפ םעד ןעגעקטנַא ,129 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטש

 זַא ,ױזַא (= בַאטשכוב ן'טימ טריקרַאמ) לעניּפש עניילק ַא טלעטשעג
 ךרוד ןעהעז ןענעק ןעמ לָאז  ןיא טלַאטשעג רעד ןופ ננולניּפשבָא יד
 .אז ןיא רַאלוקֶא םעד

2/ || - 
4 

 .רעטסומ ס'ירָאגערג ךָאנ ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפער ַא -- ,1929 גנונכווצ |

 עוויטסעלפער ןוא עוויטקַארפער ןופ גנודנעוונָא יד טגנַאלעבנָא סָאװ

 ןעטסקענ ןיא ןעהעז סע רימ ןעלעוו ,סעירָאטַאװרעסבָא ןיא ןעּפָאקסעלעט

 ,פעטיּפַאק
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 ,50 לעטיּפַאק

 .ןעּפָאקסעלעט ןופ גנודנעװנָא יד

 ןעצונעב ךיז ןענעק וצ םוא ,ןעריציטקַארּפ ךס ַא ףרַאד ןעמ
 ךיוא ןיא וצרעד .יירעהעז-רעטש ריפ ּפָאקסעלעט ןעטוג ַא טימ
 סלַא ןעטַארַאּפַא ,עלעיצעּפס יר ןעכיורבעג וצ יװ ,ןעסיוו וצ גיטיונ
 .ּפָאקסעלעט ןעסיורג ַא וצ בָאגוצ

 -עב ןרעטש ןופ גנוטכַאבָאעב רעד ייב טייקגירעװשי-טּפיוה יד
 ,עירָאטַאװרעסבא עסיורג סנעמעלַא רעזנוא סָאװ ,םעד ןיא טהעטש |

 ךיז טגעוועב רונ ,טרָא ןייא ףיוא טינ טביילב ,אפוג לעגוק-דרע רעד
 יד ןעוו .ךעלטיּפַאק ענירַאפ יד ןופ ןיזש סע ןעסייוו רימ יװ ,ץלַא
 -וצנַא לָאמ ןייא ןעוועג גונעג טלָאװ ,ךילנעוועבנוא ןעוועג טלָאװ דרע
 -כַאבָאעב ןעכַאמ רעהכַאנ ןוא ןרעטש ַא ףיוא ּפָאקסעלעט ַא ןעלעטש
 דרע יִד יו ױזַא רעבָא .וצרעד טייצ ןוא קשח טָאה ןעמ ןעוו ,ןעגנוט |

 ןערעוו ,ּפַאקסעלעט ַא טכיורבעג ןעמ תעשב ןוא ,ץלַא ךָאד ךיז טהערד
 ןיא רעלענש סרעּפרעק עשילמיה יד ןופ ןעגנונעוועב ערַאבנייש יד
 "ורטסניא ןעזיד ןופ טפַארק-סגנורעסערגרעפ רעד וצ עיצרָאּפָארּפ
 ןעסיורג ַא ןעלעטשוצנַא גיטכיר רעווש רונ טינ סע זיא םורָאד ,טנעמ
 רעהכַאנ טָאה ןעמ ןרעדנַאז ,ןרעטש ןעטמיטשעב ַא ףיוא ּפָאקסעלעט

 ןופ ?לענש טעדניוושרעפ רע לייוו ,םהיא ןעטְכַאבָאעב וצ טייצ םיוק = |
 ."ּפַאקסעלעט ןופ דלעפ,, ,סע טגָאז ןעמ יו ,םעד } 

 רַאּפוצ ןוא ןעסענרעטַאמ עגנַאל ךָאנ ןיוש טגנילעג סע ןעװ

 ןעלעה ,לשמל ,אזַא ףיוא ּפָאקסעלעט ַא גיטכיר ןעלעטשוצנָא ,ןעגנוס
 ,ןעטכַארטעב טוג םהיא ןעק ןעמ רעדייא זיא ,סויריס יוװ ןרעטש ןעסקיפ

 טנייה .ּפָאקסעלעט םעד ןופ רלעפ םעד ןופ סױרַא ךיז רע טהערד

 ,טענַאלּפ ַא ןעטכַאבָאעב ליוװ ןעמ ןעוו ,ןָא ןיוש סע טמוק רעווש יוװ

 -עדנַאװ ענענייא ערהיא טנעמַאיכ ןעדעי ןיא ךרוד ךָאד טכאמ עכלעוו

 .ןעננור

 עכלעזַא טכירעגנייא סעירָאטַאװרעסבא ןיא ןעמ טָאה םורַאד
 יד שינַאכעמ ןענלָאפכָאנ | י י ? ַא ןעלָאז סָאװ ,ןעּפָאקסעלעט
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 טרעוו ּפָאקסעלעט אזא ױזַא יו .ןרעטש ןופ ןעננוגעוועב ערַאבניײיש

 ,122 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשענרָאפ זיא ,טסקיפעגנייא

4 

0 

 ו
 |} ריס טמא ימ 05 זי זי ייל יד ייד היד יח חד חד יד חו ריי

 ןופ גנוגעוועב ערַאבנייש ּוד ןעגלָאפוצכָאנ ּפָאקסעלעט ַא -- ,198 גנונביוצ

 .ןרעטש ַא

 רעד ןיא זַא ,ןילַא ןיוש טהעטשרעפ רעזעל רעמַאזקרעמפיוא רעד
 עזיד .רַאלוקַא רעד --- 8 ןוא ֹוויטקעיבַא רעד 0 זיא רהער רעסיורג

 ןעהערד ךיז ןעק סָאװ ,סקַא ןַא וצ 8 ןיא טסקיפעגוצ זיא רהער
 רעד += לעטנעה רעד ןופ עפליה רעד טימ 60 רעדניליצ םעד ןיא
 -רַאמ ,סקַא רעדנַא ןַא ןַא וצ טסקיפענוצ רעדיוו זיא 0 רעדניליצ

 וצ טגיטסעפענוצ ױזַא זיא עכלעוו ,ס0 ןעבַאטשכוב יד טימ טריק
 - ה |} | פ ? ַא ּפ םוצ ןעזייונָא לָאז יז זַא 2 גנורַאּפשנַא רעד
 -ר ַא 0 ָא פט 26 -- סקַא עניזָאד יד םורַאד טפור ןעמ .5 ע מ
 .ס קא-ןָאיצ אני ? ק ע ד ןעפורעג טרעוו 88 טקַא יד .סק ַא
 .רערעדנַא רעד וצ עניא ר על וקידנע ּפ ר ע פ ןענייז ייז
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 ןערעו טהערדענ ,ָאזְלַא ,ןעק ּפלקסעלעט רעטסקיפעננייא אזַא
 סע ?יו רעטכַאבַאעב רעד יו ,ןע גנוט כיר ייווצ ןיא
 -ַאנילקעד רעד טימ ןעמַאוצ) 06 טקאיראלָאּפ רעד םורַא : ןעבָאה

 רעד ןיא .28  טקַאךָאיצאנילקעד רעד םורַא ןוא (48 סקַאדָאיצ

 סקַא יד זיא ,128 גנונכייצ רעד ףיוא סע ןעבָאה רימ יו ,עיציזַאּפ

 לעלַארַאּפ 05 ןיב 0 ןופ עיניל יד :ךילמענ) ּפַאקסעלעט םעד ןופ
 ךָאנ זיא ּפַאקסעלעט ןעסיורג ןעזיד וצ .08 סקַאירַאלַאּפ רעד וצ
 ןטימ 123 גנונכייצ רעד ףיוא טריקרַאמ ,רעניילק ַא טסקיפעגוצ
 "רעניפענסיוא רעד, :ךילנהעוועג םהיא טפור ןעמ .4 בַאטשכוב

 ןוא רעלענש ןענעק וצ טנעיד רע ?ייוו ,("רעדניַאפ , : שילגנע ףיוא)
 ן פיוא ןרעטש ןעטכוזעג םעד ןופ עיציזַאּפ יד ןעניפעגסיוא רעטכייל

 טינ ןיא ,ּפָאקסעלעט םעניילק ַא טיִמ ףךיז טצונעב ןעמ ןעוו .לעמיה

 א טכיורבעג ןעמ תעשב יוװ ,ךילטקניּפ ןוא יונעג ױזַא ןייז וצ גיטיונ

 -עט םעניילק םעד ףרוד טקרעמעב ןעמ זַא רונ ,ּפָאקסעלעט ןעסיורג

 םעד ןעסַאּפוצ וצ ןוא ןעלעטשוצנָא טביילב ןַאד ,ןרעטש א 0 ּפָאקסעל

 ןיא עדַארג ןעמוקסיוא לָאז ןרעטש רעניזָאד רעד זא ,ױזַא ןעסיורג
 .רלעפ-סננוהעז ןייז ןופ ןעטימ

 ןיא טייצ ערעננעל ַא ןעביילב ןענעק ןַאד לָאז ןרעטש רעד םוא
 טביילב ,ּפָאקסעלעט ןעסיורג ַא ןופ דלעפ-סננוהעז םעד ןופ רעטנעצ

 -ערד םהיא לָאז סָאװ ,רענייז ַא יו ,םזינַאכעמ ַאזַא ןעסקיפוצנייא רונ

 יו ,טייקלענש רעבלעז רעד טימ 22 סקַא רַאלַאּפ רעד םורַא ןעה

 ע ט ר ה ע ק ר ע פ. ַא ןיא רונ ,סקַא רהיא םורַא ךיז טהערד דרע יד

 ,ננוטכיר

 רעד ביוא .סעירָאטַאװרעסבָא עֶלַא ןיא עקַאט ןעמ טוהט ױזַא ןוא
 םס סקַא-רַאלַאּפ רעד םורַא ּפָאקסעלעט םעד טהערד סָאװ םזינַאכעמ
 ןופ גנונעוועב עכילגעט יד יו ט ר ח ע ק ר ע פ) ברעמ וצ חרזמ ןופ
 ןַאד ,רעטעמַאנַארכ רעטסעב רעד יו ,ךילטקניּפ ױזַא זיא (דרע רעד

 נידנעציז ,ןרעטש ןעבלעז םעד ןעהעז ץלַא רעטכַאבָאעב רעד טעװ

 .ּפָאקסעלעט ןייז ןופ רַאלוקֶא םעד ןעבעל נידנעהעטש רעדָא

 ןעטַארַאּפַא עלַא טימ ּפַאקסעלעט ַאזַא סיוא טהעז סע יו
 -עוועב ןיא םהיא ןעגנערב וצ גיטיונ ןענייז עכלעוו ,ןעמזינַאכעמ ןוא

 .194 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ זיא ,סקַא-רַאלַאּפ ןייז םורַא גנונ

 טרעוו ןוא עירָאטַאװרעסבא רעזירַאּפ רעד ןיא ךיז טניפעג רעכלעזַא
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 רעוורַאּפ רעד ןופ ּפָאקסעלעט לעירָאטַאװקע ןַא -- .194 גנונבווצ
 .עורָאטַאװרעטבָא
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 -עמ רעניסעמ-רענייז ןייז לייוו ,"לַאירָאטַאװקע , ןעפורעג .ףילנהעוועג
 5 ע5 ַא רַא ּפ זיא סָאװ ,חטש ַא ןיא ןעהערד ךיז םהיא טכַאמ םזינַאכ !

 ןעּפָאקסעלעט עכלעזַא רעביא ןעטייהלעצניא .רָאטאווקע םוצ

 -ַאכעמ טימ ןוא ןעלקניוו ןעטסעמ וצ ןעטַארַאּפַא עניטיונ עלַא טימ

 -ּמִא רַאפ רעכיב עלעיצעּפס ןיא ןעמ טניפעגנ ןעגנוגעוועב ריפ ןעמזינ
 .ןעמַאנַארטסַא ןוא רעקיט

 א = טי +
 ד וו א | / 0 װ 00 /8

 ו 0 ך| 6 וי
 וו " 0 |
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 טכעלעבישייי- וו ןגא

 ,עירָאטַאװרעסבא רענָאטגנישַאװ רעד ןופ לעקריצ-ןאידירעמ--,198 גנונכווצ

 -סעמ עשימָאנַארטסַא רַאפ רעבָא טנעמורטסניא רעטסגיטכיוו רעד
 לָאז רע זַא ,טסקיפעגנייא ױזַא ןזיא סָאװ ,ּפָאקסעלעט ַא זיא ןעגנוט
 טפור ןעמ .ןאידיר עמ םעד ןענייצ גידנעטש
 -נעמַאדנופ רעד זיא סָאד ."?עקריצדןַאידירעמ , רעד םורַאד םהיא
 טהעז רע ױזַא יו .עירָאטַאװרעסבָא רעדעי ןופ טנעמורטסניא רעלַאט
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 .טייז ַא ןַא גידנעזַאל .128 גנונכייצ רעד ףיוא טרירטסוליא זיא ,סיוא
 גיטיונ ןענייז עכלעוו ,ןעמזינַאכעמ ןוא ךעלעפיירש ,ךעלדער עלַא יד

 סָאד זיא ,ןעגנוטכַאבָאעב .ייב ןעטייקגיאיונעג עשימַאנַארטסַא יד רַאפ
 טגיל עכלעוו ,סקַא ןא םורא ןעגעוועב ךיז ןעק סָאװ ,ּפָאקסעלעט ַא טושּפ
 עלַאטנַאזירַאה עזיד ןעוו .ןעלייז ייווצ ףױוא ל ַא ט נָא זי ר ַא ה
 ּפָאקסעלעט רעד ןוא ברעמ וצ חרזמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טניפ םקַא
 ,סקַא רעזיד וצ ר ע לו ק י ד נ ע ּפ ר ע ּפ טצעזעגפיורא זיא
 רע ואוו ,טרָא םעד ןופ ן ַא י ד י ר ע מ םעד ףױא רע טנייצ ןַאד

 יד ןייא טסקיפ ןעמ דלַאב יװ סָאד ,ךיז טהעטשרעפ סע .ךיז טניפעג
 . ,רונ סע ןענעק ןעמַאנַארטסַא יוװ ךילטקניּפ ױזַא סקא עלַאטנַאזירַאה

 ןיא סָאװ ,זיירק רעדעי ,לעדער עדעי זומ ןַאד ,ברעמ וצ חרזמ ןופ
 טנייצ סָאד יוװ ,רעלוקידנעּפרעּפ ױזַא סקַא רעזיד ףיוא טצעזענפיורַא

 ד ר ַא ) ן{ופ נג נו ט כ י ר רעד ףיוא ןעזייוונַא ,רונשדיילב א

 .ןעטרַאד ן ַא י ד י ר ע מ םעד ףױא טניימ סאד ןוא ,דיז וצ

 טייברַאעגסיױא ןייז ןזומ .?עקריצדןַאידירעמ .ַא ןופ ?ייהט רעדעי
 וצ טנעיד רע ?ייוו ,טיײקכילטקניּפ רעטסערג רעד טימ טסַאּפענוצ ןוא
 198 גנונכייצ רעד ףיוא .ןעדויטיטַאל ןוא ןעדויטיגנַאל יד ןעטסעמ
 רענַאטגנישַאװ רעד ןופ ?עקריצדןַאידירעמ רעד טלעטשעגרָאפ זיא
 -עט ןעזיד ךרוד טקרעמעב רעטכַאבָאעב ַא ןעוו ,עירָאטַאװרעסבַא
 ךיז טניפעג ןרעטש רעגיזָאד רעד זַא ,סע טסייה ,ןרעטש ַא ּפָאקסעל
 -ניא ןעזיד ךיוא טפור ןעמ  ,ןַאידירעמ ןעגיטרָאד םעד ףיוא טקנוּפ
 טנעכייצרעפ ןערעוו םהיא ךרוד לייוו ,"?עקריצ-טיזנַארט , טנעמורטס
 .ןַאידירעמ םעד רעבירַא ןעהעג רעּפרעק עשילמיה ןעוו ,ןעטנעמָאמ יד

 טהעזרעד ןעמ תעשב ,ןעטנעמַאמ ירד יונעג טנעכייצרעפ ןעמ ןעוו

 -ַאּפ ,ןַאטגנישַאו ןיא ןעלקריצדןַאידירעמ יד ךרוד ןרעטש ןעסיוועג ַא
 טייצ רעד ןיא ןעדעישרעטנוא יד ךרוד ןעמ ןעק ,,וו .ז .א ,ןילרעב ,זיר

 זיא סָאד יו ,ןעדויטיגנַאל ערעייז ןיא דעישרעטנוא םעד ןעמיטשעב
 .48 לעטיּפַאק םעד ןיא ןערָאװעג טרעלקרע ןיוש

 ןעניפעג 198 גנונכייצ רעד ףיוא ּפָאקסעלעט ןעסיורג םעד ןעבעל

 טימ ןעטסעמ וצ סרעטעמַארקימ טימ ןעלקריצ עטריאודארנ ךיוא ךיז

 -בָאעב א ןעשיוצ ? ע ק ניו ו םעד טייקנואיונעג רעטסערג רעד

 ןעמ סָאװ ךרוד ,טינעז םעד ןוא ןַאידירעמ םעד ףיוא ןרעטש ןעטכַא
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 םוצ וויטקעּפסער עיציזַאּפ רעדָא ,ןָאיצַאנילקעד ןייז סיוא טניפעג

 : .רָאטַאװקע םוצ רעדָא לָאּפ

 -ןַאידירעמ ַא טימ ןעצונעב טינ ךיז רעבָא ןעמ ןעק ןעפיש ףיוא

 ךיז רָאט טנעמורטסניא רעזיד סָאװ ,ןיילא םעד בעילוצ ןיוש לעקריצ

 ךיז טניפעג ףיש א ואוו ,ןעמיטשעב ףרַאד ןעמ ןעוו .ןעלסיירט טינ
 -בָא ןיא ךיז טרעדַאפ סָאד יו ,ךילטקניּפ יוזא ןייז וצ גיטיונ טינ זיא

 ריפ ,ןרעטש ןופ סעיציזָאּפ יד ןופ ןעננוטסעמ ייב סעירָאטַאװרעס

 -ניא ערעדנַא טימ ךיז ןעמ טצונעב ןעקעווצ עשיטקארּפ עכילנהעוועג

 ףיוא טלעטשעגרַאפ יו ;ןעכלעזַא טיס ךיוא רעטנוראד ,ןעטנעמורטס

 רעזיד ."טנַאטסקעס , ןעמָאנ םעד טגָארט רעכלעוו ,196 גנונכייצ רעד

 .זיירק א ןופ ?עטסקעז א זיא ןעניוב ןייז סָאװ ןופרעד טמוק ןעמָאנ

  ,טנַאטסקעס ַא --- ,196 גנונכווצ

 טרָא ןַא ןופ דויטיגנַאל ןוא דויטיטאל יד ןעמיטשעב ןעק ןעמ
 סוידאר ןייז) דנַאה רעד ןיא טנעמורטסניא םעניילק ןעזיד גידנעטלַאה

 עלעגיּפש א גידנעלעטשנָא ןוא (?לָאצ 8 זיב 8 ןופ רילנהעוועג זיא
 .ֿפעמיה ן ףיוא סעיציזַאּפ ענייז סָאװ ,ןרעטש ַאזַא ףיוא (2 טריקראמ)

 |עכלעוו ןופ ,ןענַאטיּפַאק ראפ ןעכַאנַאמלַא יד ןיא ןעבעגעגנָא ןענייז
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 סע .ךעלטיּפַאק ענירָאפ ןיא ןעדייר ֹוצ ןעמוקענסיוא ןיוש זיא סע

 וצ טנַאטסקעס א טימ ךיז ןעצונעב וצ טייקטינעג לעיפ ךיז טרעדָאפ |

 ,טרָא ןעכלעוו דנעגריא ןופ דויטיננַאל ןוא דויטיטַאל יד ןעמיטשעב

 -לעפ ףיוא ךיז טניפעג ןעמ ןעוו ,השבי רעד ףיוא ייס ,םי { פיוא ייס

 וו ,ז .א ןעלָאהט ,גרעב ףיוא ,רעד

 ,ּפָאקסעלעמ רעוויטקעלפער רעסיורג ס'לעשרעה םאיליוו -- .,12/ גנונכיוצ

 ןופ ?עטיּפַאק ןעטצעל םעד ןופ סולש םוצ ןעמוק רימ ןעוו ,טצעי

 -עב יד ןופ ענינייא ףיוא קילב א ןעפרַאוו ךָאנ רימ ןעלעוו ,דוב ןעזיד

 .ןעּפָאקסעלעט עוויטקַארפער ןוא עוויטקעלפער עטמהיר
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 ,ּפָאקסעלעמ רעוויטקעלפער רעםוורג םע'םסָאר דרָאל -- .128 גגוגכווצ
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 -סיוא טָאה ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפער רעסיורג ס'לעשרעה יו = |

 ןיא רהער יד .127 גנונכייצ רעד ףיוא טלעטשענרַאפ ןזיא ,ןהעזעג
 ןופ םענייא טימ .סופ 4 ןופ רעטעמַאיד א טימ גנַאל םופ 40 ןעוועג
 (תונבל) ןעטילעטַאטס ייווצ טקעדטנע רע טָאה סרָאטקעלפער עכלעזַא
 רעס םַאנַארטסַא רעסיורג רעד ,ןהוז ןייז ןעוו ,1839 ןיא ,ןרוטַאס ןופ
 רימ (* עימַאנַארטסַא ערעלוּפאּפ סעמעוו טימ ,? ע ש ר ע ה ןהאשזד
 ןעמונעג רעדנַאנראפ טָאה ,ךוב ןעזיד ןיא טצונעב ךיוא ךיז ןעבַאה
 ראפ טסעפ א רהער רעד ןיא טרישזנארא רע טָאה ,ּפָאקסעלעט ןעזיד

 | ,עילימַאפ ןייז

 ערעסערנ ךָאנ טלעטשענשנעמאזוצ רעהכַאנ טָאה ס ַא ר ררָאל

 םעד רָאפ טלעטש 198 גנונכייצ יד .,ןעּפָאקסעלעט עוויטקעלפער
 ןייז ןופ רעטעמַאיד רעד .1842 ןיא םענייז ּפָאקסעלעט ןעטסערג
 .סופ 84 זיא ענייז גנעל עלאקַאפ יד ןוא ,סופ 6 זיא םולוקעּפס

 -פיוא ןעמ טָאה ,רהער רעזיד ןופ גנונעפע רעד וצ ןעמוקוצ וצ םוא

 -עב טנעקעג םהיא טָאה ןעמ .סרעטייל טימ סמרָאפטַאלּפ טיובעג

 -רענייז ןעניזעיר א ןופ עפליה רעד טימ ברעמ וצ חרזמ ןופ ןענעוו

 -בייצ ןעכַאמ וצ ל?עיצעּפס םהיא ןעמ טָאה טכיורבעג .םזינַאכעמ

 ,ןעסאמ עטפַאהלעבענ ןופ ןוא ןעטענַאלּפ ןופ ,הנבל רעד ןופ ןעננונ

 .עסיורג א רהעז זיא טפארק-טכיל עוויטקעלפער ןייז לייוו

 -בא רעזירַאּפ רעד ןופ רָאטקעלפער רעד סיוא טהעז סע יוזא יו

 .129 גנונכייצ רעד ףיוא ןעבענעגרעביא זיא ,עירָאטַאװרעס

 ןיא טציא ךיז טניפעג ּפָאקסעלעט רעוויטקעלפער רעטסערג רעד
 רע .עינרָאפילַאק ןיא ןָאסליװ גרַאב םעד ףיוא עירָאטַאװרעסבַא רעד

 ,סאלובענ ןוא ןֹוז רעד רעביא ןעגנושרָאפ ריפ לעיצעּפס טכיורבעג טרעוו

 רעד .233 לעטיּפַאק םעד ןיא ןערָאװעג טקרעמעב ןיוש זיא סָאד יוװ

 זָאלג עשיטּפָא קיטש יד .,?לָאצ 100 זיא םולוקעּפס ןייז ןופ רעטעמאיד

 -ינרעטַאמ ןוא סעכָארּפ עלעיפ ךָאנ זיא (ןעפיילש | כָאנ קיד ללָאצ 13)

 -ענ זיא ןוא 1908 ןיא ךיירקנארפ ןיא ןערָאװעג ןעסַאנעגסיױא ןעס

 ןעפילשעג רהיא טָאה ןעמ ואוו ,עינרָאפילַאק ךָאנ ןערָאװעג טכַארב

 *) 006118068(4 01 .8:עסמסנמצ, סע 81 1סםמ 1 עט, 6186261
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 5 : ןנכווצ = עזורַאּפ ןופ ּפָאקסעלעט רעוווטקעלפער .ַא--,129 גנ .עירָאטַאװרעסבָא ר : =



 2 ץנארק ּפיליפ :

 םופ 43 זיא רהער יד ,ןָאט 424 טגעװ יז .ןענישַאמ עלעיצעפס טיש
 ןעטַארַאּפַא ערעדנא עלַא טימ ןוא לענעיּפש יד טימ ןעמאזוצ .גנַאל

 | .ןַאט 20 םורא רָאטקעלפער רעזיד טנעוו

 םולוקעפס ַא ךיוא ךיז טניפעגנ עירָאטַאוװרעסבָא רעבלעז רעד ןיא

 ןרעדנע ןעמ ןעק גנעל עלאקָאפ ןייז ,רעטעמַאיד ןיא לָאצ 60 ןופ
 .סופ 180 זיב 80 ןופ ןעטַארַאּפא עסיוועג ךרוד

 "עג טצעי ןערעוו ןעּפָאקסעלעט ערעווש ןוא עניזעיר עכלעזא

 עשירטקעלע ןופ עפליה רעד טימ טלעטשעננַא ןוא גנונעוועב ןיא טכארב

 .ןערָאטַאמ

 רעטמהירעב רעד ןיא ּפַאקסעלעט רעוויטקארפער רעסיורג רעד
 טָאה ,עינרָאפילַאק ןיא ןָאטלימַאה גרַאב | פיוא עירָאטַאװרעסבא קיל
 טפַארק סננורעסערגרעפ ןייז .רעטעמַאיד ןיא לָאצ 26 וויטקעיבא ןַא

 "ענג ןענייז ןעננוקעדטנע עשימַאנַארטסַא עגיטכיוו רהעז ,8000 זיא

 -יילנעב ןעטפ ןופ גנוקעדטנע יד ,לשמל) םהיא ךרוד ןערָאװעג טכַאמ

 .(רעטיּפוי ןופ רעט

 טקַארפער -- רעטסערג רעד ניפיולרָאפ --- רערעסערג ַא ךָאנ
 -ַאוורעסבָא סע'סעקרעי ןיא ךיז טניפעג ,טלעוו רעד ןיא ּפָאקסעלעט רעוו
 -בֶא ןייז ןופ רעטעמַאיד רעד .ןיטנַאקסיװ ,יעב סמַאיליו ןיא עירָאט

 ?ייהט רעכילגעוועב רעד .סופ 60 זיא גנעל ןייז .לָאצ 40 זיא וויטקעי
 -ַאכעמ-רענייז רעד ןוא ,ןָאט 19 טגעוו סקַא-רַאלַאּפ רעד םורא רענייז
 .ןָאט ןעבלַאהרעדנַא טנעוו ,גנונעוועב ןייז טרילונער סָאװ ,םזינ

 א רא א

 ערעייז ןופ סרעטעמַאיד יד ךרוד ןעטסָאמענ ןערעוו ןעּפָאקסעלעט
 -וצ ןיוש ןענייז ןעמזינַאכעמ ןוא ןעלייהט ענירעביא יד .ןעוויטקעיבָא

 רעד זא ,לשמל ,טנָאז ןעמ ןעוו .סָאמ רעניזָאד רעד ֹוצ טסַאּפעג

 -רעסבָא רענַאטננישַאוו רעד ןופ ּפָאקסעלעט רעוויטקַארפער רעטסערג

 -קעיבא ןייז ןופ גנעל יד זיא יוזא זא ,סע טניימ ,לָאצ 26 זיא עירָאטאוו

 ,רעטעמַאיד ס וויט
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 :ןענייז ַאּפָארייא ןיא ןעּפָאקסעלעט עוויטקַארפער עטסערג יד

 ןעבעל) םאדסטָאּפ ןיא לָאצ 21 ,(זירַאּפ ןעבעל) ןָאדיױומ ןיא לָאצ 9

 ןיא לָאצ 22 ,(רָארגָארטעּפ ןעבעל) ָאוַאקלוּפ ןיא לָאצ 80 ,(ןילרעב

 ןיא לֵאצ 28 ,(דנַאלסור דיז) וועיַאלַאקינ ןופ עירָאטַאוװרעסבָא רעד

 .עירָאטַאװרעפבָא שטינירג רעד

 סעירָאטַאװרעפבָא ןיא ןעגנוטכַאבָאעב עשימָאנַארטסַא עטסיימ יד

 סאו ,עכלעזַא טימ ,ןעּפָאקסעלעט ערענעלק טימ טכַאמעג רעבָא ןערעוו

 ,1000 רהעפעגנוא זיא טפארק-סננורעסערגרעפ רעייז

 א א אש

 22 4 א
22 
22 

 א



 סעגנַאליינ

 - .א ענאלייב
 -טייוו יד ןעמימשעב וצ גנודנעוונָא רהיא ןוא סָאמ-לעקניװ יד

 .סרעּפרעק עשילמיח ןופ ןעטייקסיורג ןוא ןעטייק

 טי יי

 סע סאו ךיוא יוװ ,לעקניוו ַא זיא סע סָאװ ,סייוו רענייא רעדעי
 ,ןעסייוו ןעשנעמ גינעוו רהעז רעבָא ;לעקריצ ַא רעדָא זיירק ַא זיא
 ר ע ד ןופ ןעכַאז ןעטסעמ וצ טימרעד ךיז טצונעב ןעמ יוז ַא יװ
 .ןרעטש סרעדנַאעב ,ס נע טייוו

 רימ ןעבָאה ,זנוא ןופ זיא ךאז ַא סייוו יוװ ,טינ ןעסייוו רימ ןעוו
 -} י י ׁש רהיא ןעקירדוצסיוא טינ לעטימ רעדנַא ןייק ךילטנענייא
 ם עד ןע ט סע מ סיוא ךרוד וו ,טייק סיורג ערַאב
 ןענירק רימ ןעװ ןוא .טמ הע נרע פ יז סָאוו ,לעקניוו
 רעדָא טייק טייוו יד ןעטסעמ וצ ךיוא טייקכילנעמ יד רעהכַאנ
 ןעזיד ףיוא ןיוש רימ ןענעק ,ךַאז רעזיד ופ ץ נ ַא ט ס י ד יד
 יו ,טייק סיורנ ע כי? קריוו רהיא ןעניפענסיוא ןפוא
 -8 נג ָא ג י ר ט יד ,טנַאזעג רעיונעג ,עירטעמַאעג יד טנרעל סָאד
 .(גנוטסעמ-קעיירד :טעטיידעב) עיר טעמ

 -ט י יו ו רהיא טיול רענעלק רעדָא רעסערג סיוא טהעז ךַאז עדעי
 טינ רעבָא ,רענייא רעדעי ךיוא סייו סָאד .זנוא ןופ טייק
 זַא ,טקנערעגכַאנ ןעבָאה עֶלַא טינ ,רעניטכיר רעדָא ,ןעסייוו עלַא
 -ע/ יש ר ע פ ןעשיווצ ךַאז יד ןעהעז רימ לייוו ,רעכירעד זיא סָאד

 ןופ טניל ךַא ַא רע טי יוו סָאװ .ןע 9? קניוו ענ ע ד
 ןעשיוצ ,ע קניוו רע ד זי א רע נ ע 5 ק ץלַא ,זנוא
 ערעזנוא ןיא ס ע ט נ י י ש  םורָאד ןוא ,רהיא ןעהעז רימ עכלעוו
 .רענ ע5 ק עקַאט זיאיזֹוַא ,ךיז ט כו ד זנוא רעדָא ,ןעניוא

419 
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 ןעכַאז ןעהעז רימ ןעלעװו ,טקנּפ ן| י י א ףיוא נידנעהעטש
 ,םיורג ױזַא ? ע נ ָא י צ ר ַא פ ַא ר 9 רעדָא גיסעמסינטלעהרעפ
 ןייא ןופ טייקטייוו ַא ףיוא ,ןענָאז ריִמָאָל ,ביוא .תמאב ןענייז ייז יו
 לָאמ 2 זיא םרוהט רעדָא גרַאב ןייא זַא ,ןעהעז רימ ןעלעוו רעטעמָאליק
 -ײצסױרַא עקַאט ךיז טעוװ ,םהיא ןעבעל רערעדנַא רעד יו ,ךיוה ױזַא
 רעייז זיא ױזַא זַא ,ןעטסעמסיוא ןוא ןיהַא ןעמוקוצ ןעלָאז רימ ןעוו ,ןעג
 .טייקכילקריוו רע ד ןי א טייקכיוה עניסעמסינטלעהרעפ
 ,ןעכַאז ייווצ ןופ ןהענקעווַא ןעלָאז רימ טייוו יו ,סיוא טינ טכַאמ סע
 רעד ןיא ,ןענָאז רימָאֿל ,זיא טייקטיירב רעדָא טייקכיוה רעייז סָאװ
 -5 ע רעד ןיא ןעהעז ץְלַא ייז רימ ןעלעוו ,2 וצ 1 יוװ ,עיצרָאּפָארּפ
 עכלעו ןופ ,ןע 5? ק ניוו ןיא רעדַָא ,עיצרַאּפָארּפ רעב
 .רעטייווצ רעד יו סיורג ױזַא לָאמ יירד ץלַא זיא רענייא

 .זיירק ַא ןופ לייהט ַא ךרוד סָאמ ןייז ןוא לעקניוו .ַא--,180 גנונכווצ

 יד ןעניפעגסיוא טַייװ ץנַאנ ןופ ןיוש רימ ןענעק ןפוא ַאזַא ףיוא
 סיורג יוװ ,רונ ןעסייוו רימ דלַאב יוװ ,ךַאז ַא ןופ טייקסיורג עכילקריוו
 ןיא סָאד ,טָא .רהיא ןעבע? דאז דעדנַא ןַא יא סע
 ערעדנַא טימ .סָאמ-? ע קניוו טפור ןעמ סָאװ םעניימענלַא ןיא
 -נַא פ ס ע ר ַא ק א טָאה ךַאז עדעי : סע טסייה רעטרעוו ערעצריק ןוא
 ,טייקטייוו רעטמיטשעב א ףיוא ?עקניו ןע ד נע רי ד

 |ע נג י | ב א ךרוד טמיטשעב טרעוו ?עקניוו ַא ןופ סָאמ יד

 ףיוא יו ,זיירק ַא ןופ לייהט ַא ךורד רעדָא ,(שיאערבעה ףיוא תשק)
 -לעזַא רַאפ טלייהטוצ ךילנהעוועג טרעוו זיירק א ,120 גנונכייצ רעד
 רעד ףיוא ןעהעז וצ זיא סָאד יו ,םיקלח עכיילגנ 960 ןיא ןעגנוטסעמ עב
 .181 גנונכייצ

 ץּלֵא ,זיירק ַא זיא סע רעסערג סָאװ זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע
 טינ טכַאמ סָאר רונ ,ןעדַארנ רעדָא ןעלייהט ענייז ךיוא ןענייז רעסערג
 ןייז םור ַא ן ע ל ק ניו יד ןיא גנורעדנע םוש ןייק
 ןעזיירק 24 רימ ןעבָאה 181 גנונכייצ רעד ףױא טָא .ר ע ט נ ע צ
 - ר ט נע צ נ ָא ק ןעמ טפור ןעזיירק עכלעזַא) רעטנעצ ןייא םורָא
 -נעצ םוצ ןענייז ייז רעטנעהענ סָאװ ,רענעלק ץְלַא ןענייז ייז .(ע ש
 יד רעבָא .ס ו י ד ַא ר רעייז זיא סע רעצריק סָאװ רעדָא ,רעט
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 -לעװ ,סעיניל עכ יי? ג ירד ןעשיווצ ןעניל סָאװ ,ןעלקניוו יד
 .ע בל? עז י ד  ץלַא ךָאד ןעביילב ,רעטנעצ ןופ ךיז ןעהיצ עכ

 ד ַא ר ג ןעפורענ טרעוו זיירק ַא ןופ ןעלייהט עכיילג יד ןופ רעדעי
 -ניו ַא .? ןיא ןעכייצ רענעמונעגנַא ןייז ןוא ,(ירגיד ; שילגנע ףיוא)
 גנונכייצ רעד ףיוא יו רעבלעז רעד ץלַא טביילב דַארנ ןייא ןופ ?עק
 ןיב ךיז ןעהיצ ןעטייז ענייז זַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןעלָאז רימ ןעוו ,
 ,סָאמ ַא ,ָאזלַא ,זיא סָאד ,ןרעטש עטסעטייוו יד וצ ןוא ןוז רעד וצ
 רע ד ןופ נינע ה ב אנו א ץנַאנ ךילטנענייא זיא עכלעוו
 .ט יי ק טייוו

 .דַארג 800 ןיא ויירק ַא ןופ גנולייהטוצ יד --- ,1381 גנונכווצ

 -עלק ןענייז עכלעוו ,ןעלקניוו ןעטסעמ וצ סיוא טמוק סע יװ ױזַא
 ףיוא דַארג ַא ןעלייהט וצ ןעמונעגנָא ןעמ טָאה ,דַארג ןייא ןופ רענ
 -עב ןעמ וא ן| ע טו נ י מ טפור ןעמ עכלעוו ,םיקלח עכיילנ 0
 ןיא טלייהטוצ רעדיוו טרעוו טונימ ערעי .() .::יװַא ייז טנעכייצ
 -עב ןעמ ווא | ע ד נו ק ע ס טפור ןעמ עכלעוו ,םיקלח עכיילג 0
 -ניוו ַא ןענכייצרעפ ליוו ןעמ ןעוו ,לשמל ,טָא .(") : ױזַא ייז טנעכייצ
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 ,ןעדנוקעס 283 ןוא ןעטונימ 24 רַארג 128 ,ןענָאז ריִמָאל ,ןופ ?עק
 ,7"898'185287 : ױזַא סע ןעמ טביירש

 -עב ןעמַאנַארטסַא ױזַא יו ,העידי עלעקיטש ַא ןעגירק וצ םוא
 רעטסערג רעד טימס ןענעכערוצסיוא םוא ,סָאמ אזַא טימ ךיז ןעצונ
 ןעלעוו ,ןרעטש ןופ ןעטייקסיורג יד ןוא ןעטייקטייוו יד טייקכילטקניּפ
 ןעבעגרעביא ךיוא ןוא הנבל יד ל?עיּפשייב ַא סלַא ןעגנערב ָאד רימ
 .ןעגנונכער ןוא ןעגנוטסעמ עכַאפנייא עכנַאמ ןופ ןעטַאטלוזער יד

 -ענ ןעמַאנַארטסַא זַא ,טכַארטעב ןיא ןעמהענ ןעמ ףראד טשרעוצ
 -ניא -סגנוטסעמ עכילטקניּפ רַאברעדנואוו ןוא עגיצנוק רהעז ןעכיורב
 -עגנעמַאזצ טָאה ןעמ סעירָאטַאװרעסבא ערעייז ןיא ןעטנעמורטס
 ןעטסעמוצסיוא טייקכילנעמ יד ןעביג עכלעוו ,סרעטעמַארקימ טלעטש
 -יוט ַא זיא סָאד) רעטעמילימ ַא ופ ן ע ? י י ה ט ןופ גנעל יד
 -לעזַא ,רעלעקניוו עקניציּפ ךיוא םעד ךרוד ןוא (רעטעמ ַא ןופ לעדנעז
 .עדנוקע ס ַא ןופ ?עדנעזיוט א רַאנָאז ןענייז סָאװ עכ

 טָאה ןעטנעמורטסניא-סגנוטסעמ עכלעזַא טָא ןופ עפליה רעד טימ
 -נַאּפסערָאק הנבל רעד ןופ (זיירק) קסיד רעד זַא ,טמיטשעב סע ןעמ
 ,טסייה סָאד .ןעדנוקעס 8 ןוא טונימ 51 ןופ לעקניוו ַא ֹוצ טריד
 וצ רעטעמַארקימ ַא טימ ּפָאקסעלעט ַא ןעכיורבענ ןעלָאז רימ ןעוו זַא
 ןופ גערב ן ייב טקנוּפ ַא ףיוא ןעלעטשנָא םהיא ןֹוא ןעלקניוו ןעטסעמ
 -צעזנעגעג ַא וצ ּפָאקסעלעט ןעזיד ןעדנעוו רעהכַאנ ןוא זיירק-הנבל םעד
 -יפעגסיוא ןַאד רימ ןעלעוו ,זיירק-הנבל םעד ןופ גערב ן'ייב טקנוּפ ןעט
 ַא ןיא טגיל קסיד ןעזיד ןופ רעסעמכרוד רעדָא רעטעמַאיד רעד זַא ,ןענ
 עכלעזא .ןעדנוקעס 8 ןֹוא טונימ 81 ןיולב זיא רעכלעוו ,לעקניוו
 -טסא ענעדעישרעפמ ןופ ןערָאװעג טכַאמענ ןענייז ןעננוטסעמסיוא
 ענעדעישרעפ ןיא ןוא סעירָאטַאװרעסבָא ענעדעישרעפ ןיא ןעמַאנָאר
 ,פעקניו רעד :רעבלעז רעד ץלַא זיא טָאטלוזער רעד ןוא ,ןעטייצ
 גידנעטש ןזיא ,הנבל רעד ןופ רעטעמַאיד םעד ןעהעז רימ ןעכלעוו ןיא
 | יי 87

 ט י יו ו יװ ,ןהעגרֶעד טינ רעבָא ךָאנ ןעמ ןעק ןיילַא ןופרעד
 .ןענעק רימ ןעכַאז לעיפ יװ עלַאמ .זנוא ןופ ךילקריוו זיא הנבל יד
 -נָא םוראד זומ ןעמ .,ל?עקניוו רעדנַא ןַא ןיא רעדָא ַאזַא ןיא ןעהעז
 וצ סָאד םוא ןעגנונכער עשירטעמָאנַאנירט ןופ עפליה רעד וצ ןעמוק
 -ייועב סע ןעק ןעמ ןוא טנעכערעגסיוא ,?שמל ,טָאה ןעמ .ןהענרעד
 רעדָא סיורגנ יו ,ךַאז עדעי זַא ,ןעטנעמורטסניא-סננוטסעמ טימ ןעז
 ןעוו ,דארג 1 ןופ ?עקניוו ַא וצ טרידנַאּפסערַאק ,ןייז טינ לָאז יז ןיילק
 ןופ גנעל יד זיא סע יװ ,זנוא ןופ טייוו ױזַא לָאמ 87 ךיז טניפעג יז
 ,רעטעמ (1) ןייא זיא רעטעמַאיד ןייז סָאװ ,זיירק ַא .רעטעמַאיד רהיא
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 ףיוא ןעלעוו רימ ןעוו ,דַארנ (1) ןייא ןופ ?עקניוו ַא ןיא ןעניל טעוו
 .םהיא ןופ םייֹוו רע טע ס 87 נידנעהעטש ,ןעקוק םהיא

 וצ טרידנַאּפסערָאק הנבל רעד ןופ רעטעמַאיד רעד יוװ יױזַא ןוא
 81 :ךילמענ) ד ַא רנ |}ע ב 5 ַא ה א רהעפעגנוא ןופ ?לעקניוו ַא
 זַא ףעסילש וצ ןייֵלַא ןופרעד זנוא טביילב ,(ןעדנוקעס 8 ןוא טונימ
 ,81 ? ַא מט 2 רהעפעננוא יוװ ,זנוא ןופ טייוו ױזַא ךיז טניפעג יז
 ,רעטעמַאיד ןערַאבנייש רהיא ןופ גנעל ירד ? ַא מס 1 1 0 רעדָא

 ןעכלעוו דנענריא ךרוד ןעלָאז רימ ןעוו זַא ,ָאזלַא ,טסייה סָאד
 גנ ע7 עג י ט כב י ר יד עקַאט ןעניפענסיוא געוו רעדָא לעטימ
 -עב ןענעק ךיוא ױזַא ןיוש רימ ןעלעוו ,רעטעמַאיד ס'הנבל רעד ןופ
 ט יי ק ט יי ו ו רהיא טייהרעכיז רעשיטַאמעטַאמ טימ ןעמיטש
 ט יי ו זו יװ ,ןהעגרעד ןעלָאז רימ ןעוו ,טרחעקרעפ ןוא .זנוא ןופ
 -אמ טימ ןעמיטשעב ןענעק ךיוא רימ ןעלעוו ,זנוא ןופ זיא הנבל יד
 ןא ר ע ט ע ס א י ד ןעכילקריוו רהיא טייהרעכיז רעשיטַאמעט
 ,זיירק רהיא ךילגלַאפ

 עכילטפַאשנעסיוװ יד ?ןעניפענסיוא רעבָא סע ןעמ ןעק ױזַא יו
 ערעווש רהעז עזיד ףיוא טרָאװטנַא עוויטיזַאּפ ַא טינ עימָאנַארטסא
 ץנַאג טשרעוצ זיא ענארפ עניזָאד יד .ענַארפ עטלעקיוורעפ ןוא
 -יוצנַארפ ייווצ ךרוד 1782 ןיא ןערָאװעגנ טזיילעג טמיטשעב
 -ָאה עכלעו ,5 י א ק א ? ןוא ד נ ַא ? ַא ? ,ןעמַאנַארטסַא עשיז
 -נוטסעמ ןוא ןעגנוטכַאבָאעב טכַאמעג טייצ רעטמיטשעב ןייא ןיא ןעב
 .ןערעדנַא ןופ רעניא ע טייוו ר ח ע ז ,רעטרע ייווצ ןיא ןעג
 רעד ןוא ןילרעב ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןעמַאנַארטסַא עזיד ןופ רענייא
 .(ַאקירפַא-דיז) טדַאטשּפַאק ןיא --- רערעדנַא

 ןענעכערסיוא א ןע ט סע מ סיו א טנעקעג ןאד ןעבַאה ייז
 רעד ןופ (8/ .ז ףיוא 16 גנונכייצ העז) ן ע ס ק א 9 ַא ר ַא 8 יד
 ,טלעטשענטסעפ ייז ןעבָאה םעד ךרוד ןוא ,דרע רעד ןופ ןוא הנבל
 רע ט ע מ ַא 7? יק 3 8 4,0 0 0 הנבל יד זיא ךילטינשכרוד זַא
 ןופ סקַאלַארַאּפ , טפור ןעמ סָאװ טמיטשעב ןעבָאה ייז .זנוא ןופ טייוו
 -לעװ ןא ? ע ק ניו ו רעד :;ךילמענ ןיא סָאד ןוא ,"הנבל רעד
 ןעבלאה סויד ַא ר ם ע ד ןע ה עז טנעקעג טלָאװ ןעמ ןעכ
 רע ד ןופ ט קוק עג טלָאװ ןעמ ןעוו ,דרע רעד ןופ (רעטעמַאיד
 .דרע רעד ףוא רע טנעצ ס'הננכ

 ןוא הנבל רעד ףיוא ךיז טניפעג רהיא זַא ,רָאפ ךיז טלעטש
 םעד טכַאנ-ייב ןעהעז ךילריטַאנ טעוװ רהיא ואוו ,לעמיה { פיוא טקוק
 רעד ןופ ןײשּפָא םעד ַאד ןעהעז רימ יוװ ,דרע רעזנוא ןופ ןיישּפָא
 לייוו ,קסיד א יו ךיוא ןעזייווסיוא ךיז ןעטרָאד זנוא טעוו יז .חנבל
 טימ ןעסינעפעשעב ךיז ןעניפעג סע ביוא .נידכעלייק ךָאד זיא יז
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 לעמיה ן'פיוא לענוק-דרע רעזנוא ייז ןעהעז ,הנבל רעד ףיוא ןעניוא
 יו ,ןעלהַארטש עכלעזַא ךיז ןופ טפרַאװ סָאװ ,ז י י ר ק ַא סלַא
 | .ונוא ףיוא הנבל יד

 |ע ט כ | ד ס יו א ןעטרַאד ךיז ןעק סי ו ר נג יוװ רעבָא
 רעטעמַאיד רעד סיוא ךיז טזייוו ג נג ַא ? יוװ ? זיירק רעניזָאד רעד
 ?הנבל רעד ףיוא דרע רעד ןופ

 ,ןעמַאנַארטסַא וויטיזַאּפ ץנאנ סע ןערעפטנע ענארפ רעזיד ףיוא
 ויא דרע רעד ןופ רעטעמַאיד םעד ןופ גנעל ע ר א ב ניי ש יד זַא
 ,ֿפעקניוו רעד ןזיא ןיילק ױזַא טֶא .טונימ 84 רַארג (1) ןייא ןעטרָאד
 םעד ןופ רעטעמַאיד םעד הנבל רעד ףיוא טהעז ןעמ ןעכלעוו ןיא
 ! לענוק-דרע

 -ַאיד ס הנבל רעד ןופ גנעל ערַאבנייש יד זַא ,רעבָא ןעסייוו רימ |
 ןופרעד ןוא ,ןעדנוקעס 8 טונימ 81 זיא דרע רעזנוא ףיוא רעטעמ
 ר ע ס ע ר ג ? ע י פ ןיא דרע יד זַא ,ןעסילש רימ ןעפרַאד ןיילַא
 | .הנבל רעד ראפ

 עימָאנַארטסַא ןייק רָאנ ףראד ןעמ .ךַאפנייא ץנַאנ ךָאד ןיא סָאד
 הנבל רעד וצ זיב דרע רעד ןופ טייקטייוו יד .ןחעטשרעפ וצ סָאד
 ,דרע רעד וצ ןזיב הנבל רעד ןופ יו ,עבלעז יד ךילריטַאנ ךָאד זיא
 ר ע ב ? ע ז רעד ןופ ךיילג טינ סיוא ןעהעז ןעכַאז ייווצ זַא ןוא
 תמאב עקַאט ןענייז ייז זַא ןמיס ַא ךָאד סע זיא ,ט ייק טייוו
 -ָאק ןַאד ןעלעוו ןעטייקסיורג ע ר ַא ב ניי י ש ערעייז .ךיילג טינ
 ךילנלַאפ ןוא ןעטייקסירנ ע כי קריוו ערעייז וצ ןערידנַאּפסער
 .ןעל?ל קניוו ע ט מי ט ש ע ב וצ ךיוא

 ןיא ןעהעז ךַאז ןייא ןעמ טעוו טייקטייוו רעסיוועג ַא ןופ ביוא
 (דרע רעד ףיוא הנבל יד יוװ) ןעדנוקעס 8 טונימ 581 ןופ לעקניוו ַא
 . ףיוא דרע יד יוװ) טונימ 84 דַארנ 1 ןופ ?עקניוו ַא ןיא ערעדנַא יד ןוא
 יֵנֲאֹז ,טייהכיילננוא רעייז רונ טינ ןענייצ זנוא סע טעװ ,(הנבל רעד
 יד ראפ ר ע ס ע ר נ זיא ענייא לָאמ ? ע י פ יוו ףיוא ןרעד
 -סיוא סע טעוװ ,עירטעמַאנַאנירט לעסיבַא רונ ןעק סע רעוו .,ערעדנַא
 רעד ןופ רעטעמַאיד רעד זַא ,ןעניפעג ןַאד טעװ רע ,ןענעכער
 רעדָא ,1000 וצ זיא 278 יו ,דרע רעד ןופ רעטעמַאיד םוצ זיא הנבל
 ,לעגוק-דרע רעזנוא ןופ ? ע ט ר ע פ. ַא יװ רהעמ סָאװטע

 זַא ,ןעגנונכער ןוא ןעגנוטסעמ ערעדנַא ןופ סייוו ןעמ יו ױזַא
 סע זיא ,רעטעמַאליק 12,782 םורַא ןיא דרע רעד ןופ רעטעמַאיד .רעד
 זַא ןענעכערוצסיוא םוא ,קיטעמהטירַא עכַאפנייא ןענעק וצ נונעג
 ,רעטעמַאליק 2484 םורַא זיא חנבל רעד ןופ רעטעמַאיד רעד

 |ע ר א ב נ י יי ש םעד !עמיטשעב וצ ַאד זיא ךַאז-טּפיױה יד
 ףיוא ןעקוק לָאז ןעמ ןעו ,ד רע רעד ןופ רעטעסטַאיד
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 ,טרערעג שימַאנַארטסאטכע ןוא ץרוק רעדָא ,הנבל רעד ןופ רהיא
 .הנבל רעד ןופ סם ק א ? ַא ר ַא פ םעד

 לא א א

 ןעמַאנַארטסַא עשיזיוצנארפ עטנַאנעגנעביױא ייווצ יד ױזַא יו
 רונ ןעק סָאר ,טנעכערעגנסיוא סע ןעבָאה ייז ךָאנ ערעדנא עלעיפ ןוא
 ַאמ ערעכעה יד טרירוטש טָאה רעכלעוו ,רענייא ןעסיוו ךילדנירג
 ןעגנורהיפסיֹוא יד ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז ָאד ןעזומ ריס ,קיטַאמעט
 ןיוש טרָאװ ן םיוא ןעביולנ רעבָא ייז ןענעמ ריס .,ןעמַאנַארטסַא ןופ
 -עוועב יד ןעגעוו ןעננונכערסיוא ערעייז עֶלַא סָאװ ,ןיילַא םעד בעילוצ
 ערעייז עלַא ,ןעטענַאלּפ יד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ ,הנבל רעד ןופ ןעגנוג
 ,ןעגנוהייצעפָארּפ ,הנבל יוקיל ןוא המח יוקיל ןעגעוו ןעגנוהייצעפָארּפ
 עכלעזא ערעדנַא ןוא ןעזיד ףיוא ט ע ד ני ר ג ע ב ןעניװ עכלעוו
 זע טייק טייוו יד ףיוא ,טדערענ רע טושּפ רעדָא ,ןעסקַאלַארַאּפ
 { פי יא נ י ט כ י ר ןענייז ,ןוז רעד ןופ ןוא חנבל רעד ןופ
 טקוק רע ןעוו ,גנורהאפרע ןופ סע סייוו רענייא רעדעי יו ,ד ַא ַא ה
 .הול א ןיא ןיירַא .רונ

 עלעבַאט עדנענלַאפ יד ןעגנערב גנַאג ןייא ראפ ָאד ןעלעוו רימ
 ןוא ןעלקניוו ןעשיווצ עסינט?ע הרע פ יד ןופ
 :ןעננונכערסיוא עשירטעמַאנַאירט סטיל ,ןע סט יי ק טייוו

 57 ןופ ץנַאטסיד א וצ טרידנַאּפסערָאק דַארג 1 ןופ לעקניוװ ַא
 214 ) " ר 4 41 11 4 1

 2448 6 4 4} 44 טונימ 1 44

4 10 41 4 {4 4 1 6878 

 1068 48 48 4 4 ןעדנוקעס 90 4)

 90,090 * : 0 " : : * 
: 1 ' : : * /" 906968 

 ַא ףיוא רעטעמילימ 1 ןופ עיניל א ןענעכייצרעפ לָאז .ןעמ ןעוו
 ,רעטכַאבָאעב םעד ןופ טייוו רעטעמ 206 ךיז טניפענ עכלעוו ,טנַאװ
 .עדנוקעס 1 ןופ לעקניוו ַא וצ ןערידנַאּפסערַאק ןַאד עיניל עזיד טעוו
 ן'פפכ ןעלעוו רימ ןעוו ,ןעמחענעב רעטכייל לעיּפשייב ןעזיד ןעלעוו רימ
 א ףיוא רעטעמ 1 ןעבָאה ןאד ןעלעוו ריס ,1000 ףיוא ןעסָאמ עזיד
 (906.268 :עלעבאט רעד ןיא יוװ ,רעיונעג) 206,000 ןופ טייקטייוו
 ןופ זַא ,ןענַאז וצ גירעביא זיא סע ,רעטעמַאליק 206 רעדָא רעטעמ
 רעד טיס רונ רעטעמ א ןהעזרעד ןענעק ןעמ טעוװ טייקטייוו ַאזַא
 ןַאד טעװ ןעמ ןעכלעוו ןיא ?עקניוו רעד .,ּפָאקסעלעט ַא ןופ עפליה
 .עדנוקעס 1 זיולב ןייז טעוו ,רעטעמ םעד ןעהעז
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 ןוא ןעננוטסעמ עכלעזא רעביא ןעננוטכַארטעב ערעטייוו ןיא
 -עג זיולב ןעבָאה רימ .ןעזָאלנײרַא טינ ָאד ךיז רימ ןענעק ןעגנונכער
 רעייז ףיוא ,תיב-ףלא ,ןענַָאז וצ ָאז ,רעייז ףיוא ןעזייוונַא טלָאװ
 יבַא זיולב ןעק סָאװ ,רענינעי רעד וליפא סָאװו ,ס טנ עמ ַאדננופ
 ןוא ןעמַאנַארטסַא ױזַא יוװ ,ןעפיירגעב ךיוא לָאז ,קיטעמהטירַא ?עס
 ןוא ןעטייקטייוו יד ןעמיטשעב וצ דנַאטש ןיא ןענייז רעקיטַאמעטַאמ
 ,סרעּפרעק עשילמיה ןופ ןעטייקסיורג

 .ב ענַאלייב

 ןעגָאװ ןוא ןעסָאמ ןופ םעמסיס עשירטעמ יד

 יד זַא ,טנעכערעגסיוא טָאה רעקיטסיטַאטס רעשיזיוצנַארפ ַא
 -נייא שיטקַארּפ ןיוש זיא ןענָאװ ןוא ןעסָאמ ןופ םעטסיס עשירטעמ
 -לעפעב רעייז סָאװ ,רעדנעל עטריזיליוויצ 24 ןיא ןערָאװעג טריהפעג
 .תושפנ ןָאילימ 800 רעביא זיא גנורעק

 יד טיול ,טנייה ךיז ןעניפענ לענוק-דרע ןעצנַאג םעד ףיוא יו ױזַא
 -ָאטיױא עשיטסיטַאטס עטסערג יד ןופ ןעגנונכער ןוא ןעננוצַאשבָא
 ןייא זילב זַא ,סע טסייה ,ןעשנעמ ןָאילימ 1800 םורַא ,ןעטעטיר
 עטסכַאפנייא ,עטסעב ,עטסמעווקעב יד טכיורבעג ייז ןופ ?עטפניפ
 .-עננייא טשרעוצ זיא עכלעוו ,ןעסָאמ ןופ םעטסיס עטסנהעש ןוא
 -רעביא-טלעוו רעסיורנ רעד קנַאד א ךיירקנַארפ ןיא ןערָאװעג טרהיפ
 ,טרעדנוחרהאי ןעט18 ןופ עדנע וצ ןעטרָאד ןָאיצולָאװער רעדנערהעק
 טכיורבעג סָאװ ,טייהשנעמ רעד ןופ לעטפניפ רעד יוװ ױזַא רעבָא
 יד וצ טרעהעג ,ןעבעל ןעכילגעט-נַאט ןיא םעטסיס עניזָאד יד ןיוש
 ַא ראפ ןעמהעננָא גנוטיײרּפשרעפ אזַא ןעמ ףרַאד ,עטסעטריזיליוויצ
 ,רעווש רהעז ךָאד זיא סע לייוו ,סערנָארּפ ןופ ןעכייצ ןעניטכיוו רהעז
 -ַאשוצבָא ,ננורהַאפרע רענענייא ןייז ןופ סע סייוו רענייא רעדעי יוװ
 ,ןעטייהנהָאוװענ עטלַא ןליפַא ןרעדנַאז ,ןעסָאמ עטלַא רָאנ טינ ןעפ

 ןופ רעדניפרע רעשילגנע רעטמהירעב רעד ,םיסקַאמ םערייה רעס
 -ענסיוא ךילטנעפע לָאמַא ךיז טָאה ,ןעמָאנ ןייז ןענָארט עכלעוו ,ןענַאנַאק
 טרַאּפשעגנייא ךיז ןעבָאה ייז סָאו ראפ ,טיילסדנַאל ענייז ןופ טכַאל
 .ןענַאװ ןוא ןעסָאמ עמעווקעבנוא רהעז ןוא עטְלַא ערעייז ןעכיורבענ וצ

 -רעמַא יד ןופ טרּפ ןעזיד ןיא ןעכַאלסיוא ךיוא ךיז גנעמ ןעמ
 עשילגנע עטלעמישרעפ עבלעז יד ץְלַא ןעכיורבעג עכלעוו ,רענַאק
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 "רענַא ןיוש ןיא םעטסיס עשירטעמ יד ?הָאװבָא ,ןענָאװ ןוא ןעסָאמ
 ךרוד סטייטס דעטיינוי ץנַאג ןיא עכילצעזעג ַא ראפ ןערָאװעג טנעק
 .1806 ןיא סערננַאק ןופ טקא ןַא

 סערגנַאק ןיא ןענַאלשענרַאפ לָאמנייא טינ ןעמ טָאה ןאד טייז
 -סָאמ עשילננע עטלַא יד ןעטַאשוצבָא ןעצנַאג ןיא ןָאטגנישַאװ ןיא

 נעננָא טינ רעדייל ןענייז ענעלשרָאפ עניזָאד יד רעבָא ; םעטסיס
 ואוו ,דנאלגנע ןיא יו ױזַא טקנוּפ ָאד טביילב סע ןוא ,ןערָאװעג ןעמ
 -עב ,עקיטקַארּפ רעד ןיא רעבָא ,ךילצעזעג זיא םעטסיס עשירטעמ יד
 ..טכיורבעג טינ יז טרעוו ,לעדנַאה ןעכילנעטינַאט ןיא סרעדנאז

 ףיא יװ ,רעדנעל עדנעכערּפש-שילגנע יד גידנענעכער טינ רונ
 "סיס עשירטעמ יד טנייה ןיוש זיא ,תוכולמ עשיטאיזַא יד ןוא דנאלסור
 116 לכה ךס זיא סע .ך יי? ט 9 עוו ? ַא ,ןעגָאז געמ ןעמ ,םעט
 טנעקרענַא לעיציפָא ןוא טיײברַאענסױא רהיא טָאה ןעמ טייז רהָאי
 ןיא ןערָאװעג טרהיפעגנייא יז זיא זייווכעלסיב רעבָא ,ךיירקנַארפ ןיא
 ףהיא בעילוצ טלעוו רעיינ ןוא רעטלַא רעד ןופ רעדנעל עטסיימ יד
 ,טייקכילצונ עסיורג ןוא טייקכאפנייא עגידריווקרעמ

 -עג טייצ ערעגנעל ַא ךיז טָאה ןעמ ואוו ,דנַאלשטייד ןיא ךיוא
 יז לייוו ,דנורג םעד ףיוא םעטסיס עשירטעמ יד ןעמהענוצנָא טלעקערב
 ױצ ןוא טייברַאעגסױא זיא ,טדערעג רעניטכיר ,עשיזיוצנַארפ ַא זיא
 ןעמ טָאה ,עטרהעלעג עשיויוצנארפ ןופ ןערָאװעג טלעטשעננעמאז
 -עוו ןעסָאמ ןוא ןענַאװ רעדנַא זַא ,ױזַא טרהיפעננייא ךילסילש רהיא
 "עב ךיוא סע טָאה ױזַא .עקיטקַארּפ רעד ןיא טכיורבעג ןעטלעז ןער
 סע ?ייו ,סטייטס דעטיינוי ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא ןייז וצ טפראד
 ןוא ערעכילצינ ,ערעסעב ןייק ןעבעג טינ רָאנ ןעק סע ןוא ָאטינ זיא
 .ןעסָאמ ןוא ןענָאװ ןופ םעטסיס ערעכאפנייא

 א; 8 =

 א ןיא םעטסיס עשירטעמ יד זַא ,טרעהעג טָאה רענייא רעדעי
 סע סָאװ ,ןעסָאמ ןוא ןענָאװ ןופ םעטסיס (רענהעצ) ע ? ַא מ י צ ע ד
 ףרַאד ןעמ רעבָא ;ןעננונכער ראפ םעווקעב רהעז ךילריטַאנ זיא
 ַא ראפ .,תולעמ ערהיא ןעהעטשעב םעד ןיא רָאנ זַא ,ןעניימ טינ
 אקוד ניטיונ טינ ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,ךָאד ןיא סָאמ עלאמיצעד
 נעל ןופ ס ניי א רעדַָא ט ינו יי ַא סלַא רעטעמ א ןעבָאה וצ
 ,וװ .ז .א ,ןישרַא ןַא ,דרַאי ַא ,סופ א ןעלייהטנייא יױזַא טקנוּפ ןעק ןעמ

 ,רעטעמ ַא יװ ,.ו .ז .א ךעלדנעזיוט ,ךעלטרעדנוחה ,ךעלטנהעצ ןיא
 ןעמ טרהיפ םורַאד ,ןהעצ ןיא ןענעכער וצ רעטכייל זנוא ראפ זיא סע
 ,םעטסיס עלַאמיצעד יד רהעמ ץלַא ןייא עקַאט

 ןעטייהנהאװעג עטלא ךרוד טרעווילנרעפ טושּפ ןייז ףרַאד ןעמ
 רעשילננע ןַא יוװ ,ןעטּפיוהעב וצ םזיטַאװרעסנָאק ןופ טעדנעלברעפ ןוא
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 ןופ טייצ רעד ןיא טנעמַאלרַאּפ ןיא ןַאטענ לָאמַא סע טָאה טַאטוּפעד
 זיא סע זַא ,םעטסיס רעשירטעמ רעד ןופ ןעצונ יד רעביא עטאבעד ַא
 רעדייא סנעצוד ןיא ןעלהעצ וצ רעכילריטַאנ וליפַא ןוא רעטכייל רָאנ
 ןיא סָאװ ,םעד ןענעקטנַא טנַאזעג רע טָאה סָאד !עגילדנהעצ ןיא
 ןליפַא םעטסיס עלאמיצעד יד טינ ץלַא ךָאנ טריטסיזקע דנַאלגנע
 ןיא רָאנ ,10 ןיא טינ טלייהטוצ טרעוו גניליש ַא סָאװ ןוא דלענ ןיא
 | .סינעּפ 2

 טהעטשעב םעטסיס רעשירטעמ רעד ןופ תולעמ עטסניטכיוו יד
 ש כי? ר י ט ַא נ עכלעזַא ףיוא טעדנירנעב זיא יז סָאװ ,םעד ןיא
 ,רעטעמ רעד  ררע יד יו ,ניבייא ױזַא עקַאט ןענייז עכלעוו ,ןעסָאמ
 ַא זיא ,םעטסיס רעגידריווקרעמ רעזיד ןופ טנעמַאדנופ רעד זיא סָאװ
 לָאּפ-דרַאנ ןופ ?ענוק-דרע רעזנוא םורַא זיירק ַא ןופ ?לייהט רעסיוועג
 .רָאטַאװקע םעד ךרוד לָאּפ-דיז םוצ

 שימַאנַארטסַא ןוא עיפַארנַאענ ןיא ןעפורענ טרעוו זיירק אזַא
 יא ,רעטעמ טפור ןעמ סָאװ ,גנעל לעקיטש יד .ןַא י די ר ע מ
 א ןופ ?עטרעפ ַאןופ ?ייה ט75ע טנָאילימ-ן1הע צ ַא
 -סיוא סע ןעבָאה עטרהעלעג עשיזיוצנַארפ עטמסהירעב יוװ ,ןַאידירעמ
 .טרעדנוהרהַאי ןעט18 ןופ עדנע וצ טנעכערעגסיוא ןוא ןעטסָאמענ

 -רעפ ןערָאװעג טכיורבעגנ ךיירקנַארפ ןיא ןענייז טייצ רענעי זיב
 ןעסָאמ עניזַאד יד .ןעצניוװָארּפ ענעדעישרעפ ןיא ןעסָאמ ענעדעיש
 ױזַא ,תורוד ןוא תורוד ןופ ףיולרעפ ןיא ןערָאװעג טרהיפעגנייא ןענייז
 יד ןענייז ,טסואוועב יו .ןעטייצ עטלַא ןיא רעדנעל עלַא ןיא יו
 עכ י5ש נע מ ע סיווע ג ךָאנ ןעוועג גנעל ןופ ןעסָאמ עטשרע
 טינ יו ױזַא .רענניפ ןוא ןעניובנעלע ,סופ לעיצעּפס ,ר ע די? ג
 -עילג ?לכב ןוא סנעגיובנעלע ,סיפ עכיילג ךָאד ןעבָאה ןעשנעמ עלַא
 -בכרוד ןעגָאזצדַאז ַא ןעמהעננַא טזומעגנ טייצ רעד טימ ןעמ טָאה ,רעד
 טסייה סָאד ,ןעניובנעלע רעדָא סופ ןעכילטסניק רעדָא ןעכילטינש
 רעד .ןעפורעגנָא ױזַא טָאה ןעמ סָאװו ,נגנע5 עסיוועגנ ַא
 -לעפ עֶלַא ייב ןעבילברעפ עקַאט זיא גנעל ןופ סָאמ סלַא "סופ , ןעמָאנ
 -עביא ךיילג ןעבילבעגנ טינ זיא סָאמ רעזיד ןופ גנעל יד רעבָא ,רעק
 ,לַאר

 -ייקנירעווש ןוא ןעסינעהערדרעפ יד ןופ ףוס א ןעכאמ וצ םוא
 עטשרע יד טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא ןעסָאמ ענעדעישרעפ יד טימ ןעט
 -נייא 1790 ןיא ןעסָאלשעב זירַאּפ ןיא ננולמַאזרעפ עדנעריאוטיטסנַאק
 -יא סע טָאה ןעמ .םעטסיסיסָאמ עכנילטייהנייַא ןוא עיינ א ןערהיפוצ
 יד וצ לעיצעּפס ,ןעטפַאשנעסיוו ןופ עימעדַאקַא רעד וצ ןעבעגענרעב
 .רב מ ַא? עד ןוא ןע ש ע מ רעקיטַאמעטַאמ עסיורג

 פייהט ַא ןעטסַָאמענסיוא סע ןעבָאה עטרהעלעג עטמהירעב עזיד
 -קנַארפ) קרעקנוד טדעטש יד ןעשיווצ ךיז טהיצ סָאװ ,ןַאידירעמ םעד ןופ
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 -עמ עזיד ןופ דנורג םעד ףיוא ןוא (ןעינַאּפש) ַאנַאלעסרַאב ןוא (ךייר
 ןעגיזָאד םעד ןופ ננעל עצנַאג יד טנעכערענסיוא ייז ןעבָאה ןעננוטס
 ,םיקלח ןָאילימ א ןיא טלייהטוצ ייז ןעבָאה לעטרעפ ַא ענייז .,ןַאידירעמ
 ס נג י י א יד סלַא טמיטשעב ייז ןעבַאה םיקלח עכלעזַא ןהעצ ןוא
 ,ר ע ט ע מ ןעבענענ ןעמָאנ א ןוא ננעל ןופ (שילננע ףיוא "טינוי,)

 .םָאמ :טושּפ טניימ סע סָאװ
 םעד ןעטסָאמעג ןעבָאה עטרהעלעג עזיד ױזַא יוװ ,ןעסיוו וצ םוא

 -עטאמ א ןייז ןעמ ףרַאד ,ןעננונכער ערעייז טכַאמעג ןוא ןאידירעמ
 ,ןעטעטירָאטָא עכלעזַא ףיוא ןעזָאלרעּפ ךיז ןענעמ רימ רָאנ ,רעקיטַאמ
 -כער ןוא ןעננוטסעמ ערעייז ןעוו ךָאנ טרפב ,רבמאלעד ןוא ןעשעמ יו
 ןופ ןערָאװעג טגיטעטשעב ןוא טרידיווער לָאמ ןייא טינ ןענייז ןעננונ
 ןעמוקעננָא טינ ייז ןיא טייברא עזיד .עטרהעלעג עסיורג ערעדנַא
 ,1709 ןיב 1702 ןופ ןעניוצעג ךיז טָאה יז ;טכייל
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 "ווט ןוא טרעדנוה ,ןהעצ ראפ רעטרעוו עשינייטַאל גידנעצעזוצ
 -עד :;ךילמענ ,רעטעמ ןופ םיקלח ןעמ טנירק ,רעטעמ טרָאװ םוצ דנעז
 -לימ ןוא (לעטרעדנוה ַא) רעטעמיטנעס ,(לעטנהעצ ַא) רעטעמיצ
 | .(לעדנעזיוט :א) רעטעמ

 ןוא דנעזיוט ,טרעדנוה ,ןהעצ ראפ רעטרעוו עשיכירג גידנעצעזוצ
 ,סרעטעמ ןופ ןעלהָאצ ןעמ טנירק ,רעטעמ טרָאו םוצ דנעזיוט ןהעצ
 -ַָאליק (100) רעטעמאטקעה ,(רעטעמ 10) רעטעמַאקעד ;ךילמענ
 .(10,000) רעטעמַאירימ ןוא (1000) רעטעמ

 דעטיינוי ןוא דנַאלגנע ןופ סָאמ-ננעל רעכילכיורבעג רעד ןיא
 טימ רהעפעננוא) סעשטניא 8087 רעטעמ א טמהענרעפ טטייטס
 זיא רעטעמַאליק א .(דרַאי א ראפ רעגנעל סעשטניא לעטירד ַא ןוא 8
 וצ ןערָאּפשרעּפ וצ ךייא םוא רעבָא ; רעננעל לָאמ דנעזיוט ךילריטאנ
 א זַא ,הרוש עטשרעטנוא יד ןענַאזרעטנוא ךייא רימ ןעלעוו ,ןענעכער
 ,פיימ ןעשילגנע ןַא ןופ ךעלטרעדנוה 09 רהעפעננוא זיא רעטעמַאליק
 | .סעשטניא 10 ןוא סופ 8980 רעיונעג רעדָא

 רעקיטַאמעטַאמ עשיזיוצנארפ יד ךיז ןעבָאה ןיילַא טימרעד רעבָא
 -ךנירג ןוא גיטרַאסיורג ךיוא ןעבָאה ייז .טנעגונעב טינ רעטסעמ ןוא
 ןופ ,ח ט ש ןופ ןעסָאמ יד טימ גנעל ןופ ןעסָאמ עזיד ןעדנוברעפ ךיל
 .(גנאפמוא) םויל אוו ןופ ווא ט כיוועג

 .ם א ר ג רעד זיא טכיוועג ןופ סנייא רעדָא סָאמ-דנורג יד
 "יטנעס קיבוק ַא ןופ טכיוועגנ סָאד זיא סע ? םארנ א רעבָא זיא סאו
 יו ,רוטארעפמעט רעטמיטשעב ַא ייב רעסַאו עטריליטסיד רעטעמ
 ,קיזיפ טנערעלעג סעּפע טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי סייוו סָאד



 סעגַאלייב 200

 זיא עכלעוו ,גָאװ ןופ ס ַא מ-ר וו ט א נ ַא ךיוא יוזא ןעבָאה רימ
 .גנעל ןופ סָאמ רעד טימ ןעדנוברעפ גנע

 רעד יו רענייטש ןעבלעז םעד ףיוא טלייהטוצ טרעוו םַארנ רעד
 -ערג ענייז .םַארנילימ ןוא םַארגיטנעס ,םַארגיצעד ; ךילמענ ,רעטעמ
 ןעמ) םַארנַאליק ןוא םַארגַאטקעה ,םַארנַאקעד :ןענייז ןעלהָאצ ערעס
 ,עקיטקַארּפ רעד ןיא עטסכילכיורבעג יד ,נָאו עזיד ךילנהעוועג טפור
 ןעפורעג טרעוו ,םַארג 200 ַאזלא ,ָאליק א ןופ טפלעה א ;ָא ? י ק
 םַארג 100,000) ?ַאטניװק ןוא (טנופ ;טנומ סע סָאװ ,ר ע וויל?
 .(אליק 1000 רערָא

 ןוא סניערג 15,43 ,םעטסיסינָאװ רעשילגנע רעד ךָאנ ,זיא םַארג ַא
 .טנופ עשילגנע ךעלטנהעצזייווצ ןוא 2 רהעפעגנוא זיא םַארגָאליק ַא

 ןוא ןעטייקניסילפ ןופ ,(חטש) ןעכעלפרעבָא ןופ ןעסָאמ יד רַאפ
 | / .,רנורג סלַא רעטעמ רעד ךיוא טנעיד ננַאפמוא

 ק י ב ו ק ַא (טרָאװק א רחעפעגנוא) רעטיל ַא טמהענרעפ ױזַא
 :ןעסָאמ ערענעלק ענייז ראפ טנלָאפ רעהכַאנ .ר ע ט ע מ י צ ע ד
 : ןעסָאמ ערעסערנ יד רַאפ ןוא ; רעטילילימ ,רעטיליטנַאס ,רעטיליצעד
 א זיא סָאד) רעטס רעדָא רעטילָאליק ןוא רעטילָאטקעה ,רעטילאקעד
 .(סנָאלַאג 204 רהעפעגנוא ןעסַאמ עשילננע ןיא ,רעטעמ קיבוק

 ןיא סָאד ."רא, ןַא (סנייא) טינוי יד זיא ןעגנוטסעמ-דנַאל רַאפ
 -ייהט עכילכיורבעג יד .(דרַאי 119,6) רעטעמ רעווקס 100 ןופ חטש א
 רעדָא "רַא, ןַא ןופ לעטנהעצ א) ראטנעס : ןענייז "רַא , ןַא ןופ ןעגנול
 -נוא ,רעטעמ רעווקס דנעזיוט 10) ראטקעה א ןוא (רעטעמ רעווקפס 1
 .(רעקַא עשילננע בלַאה ַא ןוא ייווצ רהעפעג

 -גנעל יִד ןופ ןהעגרעביא ךאפנייא ןוא טכייל רהעז םורַאד ןעק ןעמ
 ךיוא ןוא ,ו .ז .א ,ןעסָאמ- טייקגיסילפ ,ןעסָאמ-טכיוועג וצ ןעסָאמ
 ,טרהעקרעפ

 א 8 =

 "טלַא רעד טימ םעטסיס עשירטעמ יד ןעכיילנרעפ רָאנ טריבורּפ
  תשוריב ןענַארקעג ַאקירעמַא ןיא ָאד ןעבָאה רימ עכלעוו ,רעשידָאמ
 יד זיא סע טכייל יו ,ןעניפעגסיוא ךיילנ רהיא טעוו ,דנאלגנע ןופ
 -ננע יד זיא סע טרעטנַאלּפוצ ןוא ענזירּפַאק ,רעווש יו ןוא עשירטעמ
 ,זיא סע גיטיונ יו ןהעזנייא טעוו רהיא ןוא ,עטלא יד ?לכב ןוא עשיל
 ןעפַאשוצבא ,ןעננונכערסיוא ייב טייצ ןערָאּפש וצ זיולב םוא ןליֿפַא
 םעטסיסינָאװ ןוא סָאמ עכילכיורבעג טנייה יד ןעצנַאנ ןיא רָאנ עקַאט
 .-רהאי ןעט19 ןופ ףיולרעפ ןיא סע טָאה ןעמ יו ,סטייטס דעטיינוי ןיא
 עטריזיליויצ עטסיימ יד ןיא ,טנַאזעג ןיוש יוװ ,ןָאהטעג טרעדנוה
 | | ,רעדנעל

 טינ ןיוש ןעבָאה ןערענישזניא ןוא ןעטסימַאנַאקע רענַאקירעמַא
 -רלעג ךיוא ןוא זעטסולרעפ-טייצ עסיורג יד ףיוא ןעזיוועגנָא לָאמ ןייא
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 םעטסיס עשירטעמ יד ןייא טינ טרהיפ ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד ןעטסולרעפ
 ןופ ענינייא .עכילצעזעג עני צ ניי א יד סְלַא דנַאל ןעצנַאנ ןיא
 -ָאמ-טלַא יד ןופ ךיורבעג םעד בעילוצ זַא ,טנעכערעגסיוא ןעבָאה ייז
 ראלאד ןָאילימ 800 רעביא לעדנַאה ןיא רימ ןערילרעפ ןעסָאמ עשיד
 .ךילרהעי

 -ךיז טימ לעדנַאה רעזנוא טרעטשעג םעד ךרוד טרעוו לעיצעּפס
 ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,רעדנעל עשיניײטַאל יד ןיא ללכב ןוא ַאקירעמַא
 ןעבָאה .ייז זא ,קירוצ טייצ ַאזא טימ םעטסיס עשירטעמ יד ןעמונעגנַא
 רהעז ןַא טמוק סע ,ןעגָאװ ןוא ןעסָאמ עטלַא יד ןָא ןעסעגרעפ וילפַא
 -יוצנַארפ יד טימ ןוא ןעשטייד יד טימ ןעטרָאד ןערירוקנַאק וצ רעווש

 ןעסָאמ עשילננע יד ךָאד זומ ןעמ ?ייוו ,ןיילַא םעד בעילוצ זיולב ןעז
 .עשירטעמ יד ףיוא ןעטרָאד ןענעכעררעכיא ןעגָאװ ןוא

 ןיא גנורהַאפרע סעּפע ןעבָאה סָאװ ,ןענַאזרעּפ ןוא ןעגַאנַאדעּפ
 טײברַא ןוא טייצ לעיפ רהעז זומ ןעמ זַא ,ןָא ןעזייוו ,גנודליב-סקלָאפ
 יד טימ רעטנָאלּפ ןעסיורג םעד ךרוד ןעלוש-רעדניק יד ןיא ןערילרעפ
 עכנַאמ .,ןעגנונכער עשיטעמהטירַא ייב ןעגַאװ ןוא ןעסַאמ עשילגנע
 יד ןיא רעדניק ןערעוו םעד בעילוצ זַא ,ןענופעגסיוא ןעבָאה רערהעק
 -יי וו צ טימ ךילטינשכרוד ןעטלַאהעג רעדנעל עדנעכערּפש-שילגנע
 רעדייא ,ןעלוש-סקלָאפ יד יא רעננע? רוה ַאי לע טירד
 -עג ןעמ ואוו ,רעדנעל יד ןיא ?לכב ןוא דנאלשטייד ,ךיירקנַארפ ןיא
 .ןעסָאמ עשירטעמ רונ טכיורב

 -עטש ,ןענַאגַאדעּפ ןערעלקרע ,םעטסיס רעשירטעמ רעד קנַאד ַא
 -.סקלאפ ןיא ר ע כ ע ה דנַאלשטייד ןוא ךיירקנַארפ ךיוא טציא ןעה
 םטייטס דעטיינוי ,רעדנעל עדנעכערּפש-שילננע יד רעדייא גנודליב
 טייצ לעיפוצ ןעמהענרעפ וצ סיוא סע טמוק רונ טינ .טנעכערעגניירַא
 ןעלּוש יד ןיא ךיז טלעדנאה סע ןעוו ,ןעבַאגפיוא עשיטעמהטירַא ייב
 -ערב ןוצ ןעבָאה רעדניק יד ןרעדנאז ,ןענַאװ ןא ןעסַאמ עשילגנע ןעגעוו
 -טעמ טימ דנערהעוו ,םעד ןענעוו ךעלּפעק ערעייז טסיזמוא ץנַאנ ךיז ןעכ
 טינ ןעננונכערסיוא ןוא ןעבַאנפױא עכלעזַא ןעמ טכַאמ ןעסָאמ עשיר
 -נָא ןוא סרעטנָאלּפ ןהֶא ךיוא ןרעדנַאז ,רעלענש ןוא רעטכייל רָאנ
 -יטנעס לעיפיוו ,ןעקנעדעג טינ ,לשמל ,ךָאד ףראד ןעמ .ןעגנוגנערטש
 -עג סע סרעטעמ לעיפיוו רעדָא רעטעמ ַא ןיא ךיז ןעניפעג סע סערטעמ
 פעיפיוו ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ יו ױזַא ,רעטעמַאליק א ןיא ךיִז ןעניפ
 א ןיא סופ ?עיפיו ,סופ ַא ןיא ךיז טניפעג סע (םעשטניא) ללָאצ
 וי וו .ז .א ,ליימ ןיא דרַאי לעיפיוו ,דרַאי

 עשימעכ ,עשירטקעלע יד יו טָא ,ןעירטסודניא ענרעדָאמ עכנַאמ ןיא
 עשירטעמ יד טטייטס רעטיינוי ןיא ןיוש ןעמ טכיורבעג ,עשיטּפָא ןוא |

 -ןָאק יד בעילוצ ךיוא ןוא ןעטייקכילמעווקעב ערעייז בעילוצ ןעסָאמ
 -נָא ןיא ךיוא ןעמ טעװ טייצ רעד טימ ןוא ,דנַאקסיױא טימ ץנערוק
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 ןיא רעבָא .לעיפשייב ןעטוג ןעזיד ןענלָאפכָאנ ןעירטסודניא ערעד
 ,עירטסודניא רעדעי ןיא ,ןעטפעשענ עֶלַא ןיא ,ךיורבעג ןעכילנעט-נָאט
 סטייטס דעטיינוי יד ןיא ןעטערטנײרַא םעטסיס עשירטעמ יד ןעק
 ,ן ע פ ַא ש ב ַא טושּפ לָאז סָאװ ,סערגנָאק ןיא ץעזעג ַא ךרוד רָאנ
 רעדָא עשילגנע יד ,ךילצעזענ רַאפ ןענעקרענַא טינ טדערעג רעניטכיר
 .ןעגָאו ןוא ןעסַאמ ןופ םעטסיס עשידָאמ-טלַא ערעדנַא זיא סע עכלעוו

 ןוא ,םיטרּפ עלעיפ ןיא ןעצונ סיורנג טכארבעג טלָאװ ץעזענ אזַא
 -ַארּפ רערעטייוו רעד .ןעמוק וצרעד סע טעוװ רעטעּפש רעדָא רעהירפ
 ןופ ךיורבענ ןעכילטלעולא םעד טרעדָאפ טייהשנעמ רעד ןופ סערג
 עלאנַאיצַאנרעטניא עכילטייהנייא ?לכב ןוא םעטסיס רעשירטעמ רעד
 .-ןעטענַאמ עבלעז יד ןוא ענייא ךיוא רעטנורַאד ,לעטימ-רהעקרעפ
 -סיוא םייב ןערילרעפ וצ ןעמוקסיוא טינ לָאז סע סָאד ָאז ,םעטסיס
 | .רעדנעל ענעדעישרעפ ןיא שיוט

 :ךילמענ ,עבָארּפ ַאזַא ךיוא טכַאמעג ןיוש ןעבָאה רעדנעל עכנַאמ
 עכלעוו ,דנַאלנעכירג ןוא ץייווש יד ,ןעינלעב ,ןעילַאטיא ,ךיירקנַארפ
 ןעמונעננַא ןעבָאה ןוא "ןָאיני עשינײײטַאל, עטנאנענַאז יד ןעדליב
 ,דלעג ןופ סנייא ןַא סלַא "קנַארפ , םעד

 .געגַאלייב

 ,1910 ןיא טעמָאק סילַאה

 .(קרָאו וינ ןיא ןעהעזעג רהיא בָאה ךיא יוו)

 ןופ ןעניוא יד רַאפ ןעזיוועב ךיז טָאה טעמַָאק ס'ילַאה רעדייא
 -סיוארָאפ גנַאל ןיוש זיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא ס'םדו רשב עכַאפנייא
 טקױּפעג לעיפ ױזַא ןעמ טָאה ,ןעמַאנָארטסַא ןופ ןערָאװענ טנַאזעג
 רהיא טלעטשעגרַאפ ךיז טָאה ןעמ זא ,ןעננוטייצ יד ןיא םעד ןענעוו
 רעד ןיא זיא סָאד יו ,רעסערג לעיפ קע רהיא ?עיצעּפס ןוא ץנַאלג
 -סיוא ךיוא ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא עטמהירעב יוװ יױזַא .טייקכילקריוו
 עגירניז רעזנוא ךיז טעוװ טנעמַאמ ןעסיוועג ַא ןיא סָאד ,טנעכערעג
 ,טעמָאק רעזיד ןופ קע ן'טיס ן ע פ ע ר ט נ ע מ ַא זו צ דרע
 + עכלעזַא סרעדנַאזעב ,ןעשנעמ נינעוו טינ ןעקַארשרעד טושּפ סע טָאה
 ,סנעביולגרעבַא עטְלַא יד ןופ טיירפעב טינ ץלַא ךָאנ ךיז ןעבָאה עכלעוו
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 ןעקילננוא עסיורנ ןוא סערעלָאכ ,תומחלמ ןָא ןענידניק ןעטעמָאק זַא
 ,ןיימעגלַא ןיא

 טכַארטעב ןעמָאנַארטסַא ןעבָאה סעירָאטַאוװרעסבָא ערעייז ןופ
 רהיא ראפ ר ה ַא י ַא טימ טעמכ טעמָאק ס ילַאה ןופ שרַאמ םעד
 עי '? ע ה י ר ע ּפ רהיא וצ ,ןוז רעד וצ ןעטסטנעהענ םַא ןעמוקוצ
 רהָאי ַא רעביא ןוא ,ןושל ןעשימָאנָארטסַא םעד ףיוא סע טנָאז ןעמ יו
 יד ןיא קירוצ נעוו רהיא ףיוא ,טקנוּפ ןעזיד ןופ ןעטערטבָא רהיא ךָאנ
 -עלעג יד טָאהעג ףךיוא ןעבָאה ייז .ןעטלעוו-לעמיה עלאפסינמייהעג
 -'ר א םפ רהיא יו ,גנוניישרע ענעטלעז ַאזַא ןעטכַארטעב וצ טייהנעג
 זעגעק טנא טיונַארט רעדַא ןערישרַאמייב
 ןעטָאש ןעטסעדנימ םעד טקרעמעב טינ ןַאד ןעבָאה יז .ןוז יד
 ןעבָאה ראפרעד רעבָא ;ןוז רעד ףיוא טעמָאק רעד ןופ רוּפש רעדָא
 וי ב ק ע רהיא ,גנוניוטשרע רעסיורנ רעייז וצ ,טקרעמעכ ייז
 .גיטייצ כיילג ררע רעד ןופ ןעטייז עדייב

 -ַארטעג טינ ןעמַאנַארטסַא יד ןעבַאה ןעננונכערסוא ערעייז ןיא
 ןענייז רעכיז יזא רעבָא :טונימ ןייא ףיו א ןיולב ןעפ
 -טונימ ןעזיד זַא ,תונובשח ערעייז ןופ טייקגיטכיר רעד ןיא ןעוועג ייז
 -)| א ן ַא סעּפע וצ ןעבעירשענוצ ייז ןעבָאה דעישרעטנוא ןעכיל
 עקַאט ןענייז קע רהיא טימ .ע כַא ז רוא רע ט נ ַא ק ע ב
 .ןעטייקניסעמל?לעגע רנו א סעּפע ןעמוקעגרַאפ
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 עזיד טָאה ןעגנוניישרע ערעהירפ ערהיא ייב ביוא ,סלַאפנעדעי
 טצנַאלגעג טינ ןעטעמָאק עטנַאקעב טצעי זיב עלַא ןופ עטסגידריווקרעמ
 ןערעגנעל ַא טגייצעג טינ ךיוא ייברעד טָאה ןוא רעגנעל ןוא רעלעה
 טָאה יז יוזא יו ,ןערעדנואוו וצ ךיז עקַאט טביילב ,1910 ןיא יוװ ,קע
 -עב טרעוו סָאד יװ ,ןעשנעמ ןעניוטשרע ןוא ןעקערש ױזַא טנעקעג
 .ןעטייצ עטלא ןופ םירפס יד ןיא ןוא סעקינַָארכ יד ןיא ןעבעירש
 א .קורדנייא ןעכַאװש ַא רהעז טכַאמעג יז טָאה קרָאי וינ ןיא ַאד
 -ָאק אזא רָאנ טרעדנַאװ סע ביוא ,ןליפא ןעלפייווצ ןעשנעמ ךס
 ֿפעמיה | םיוא טקוקעג ןוא טקוקענ ןעבָאה ייז זַא ,ןערעווש ייז .טעמ
 -ַאה עכנַאמ .ךילנהעוועג יו רהעמ ןעהעזעגנ טינ רָאג ךָאד ןעבָאה ןוא
 טסיזמוא ייז טָאה ןעמ זַא ,תונעט טימ רימ וצ טעדנעוועג ךיז ןעב
 עלַא טלעטַאבעגסיוא ןעבָאה ייז ןוא טעמָאק רעד טימ ּפָאק ַא טהערדרעפ
 ןוא ?לכב טלעוו רעד ןיא ּפעק עשימָאנַארטסַא עֶלַא וצ תומולח עזייב
 רענַאקירעמא יד ןופ "ןעמַאנַארטסַא, ענעקַאבעגסיוא-לענש יד ֹוצ
 .טרפב ןעננוטייצ

 יד ,זַָאנ ַא טימ ןעבילבעג ןענייז ןעמַאנַארטסַא ערעייא עלַא,
 ןעדעישטנע ץנַאג רענייא רימ טָאה ,"טפייפעגנא ייז טָאה טעמַאק
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 טימ רהיא בָאה ךיא זַא ,ןערָאװשעג ךיז בָאה ךיא ןעוו וליפַא ,טגָאזעג
 ,נָאט רַאפ לָאמ ןייא ,לָאמ עכילטע ןעהעזעג ןעניוא ענענייא עניימ
 ןַא ןופ רוּפש ןעטסעדנימ םעד ןעקרעמעב טנעקענ טינ בָאה ךיא ןעוו
 -רעד ךיוא בָאה ךיא ןעוו ,סדנעבא רעטעּפש געט עגינייא טימ ןוא ,קע
 .קע רהיא ןופ ןײשּפָא ןעכַאװש רהעז םעד טריּפש

 -נייא רעד ןעוועג טינ זיא עימָאנַארטסַא ןיא "רקיעב רפוכ, רעזיד
 -ייוצ ַא טקירדעגסיוא ןעפָא רעגינעוו רעדָא רהעמ טָאה סָאװ ,רעניצ
 -יוא עטעקַאנ טימ ןעהעז טנעקעג ןעבָאה ערעדנַא ןוא ךיא סָאד ,לעפ
 ייז סָאד ,דנורנ םעד ףיוא ייז ןעבָאה טלעפייווצעג .טעמַאק עזיד ןעג
 ייז בָאה ךיא ןעו .ןעקרעמעב טנעקענ טינ לַאפ ןייק ףיוא סע ןעבָאה
 טסוקעג ןעבָאה ייז סט יי צ רעכלעוו ןיא ,ןענערפסיוא ןעמונעגנ רעבָא
 טגנערטשעגנָא ןעבָאה ייז גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןוא לעמיה | פיוא
 ןליפַא ןַאד ןעטלָאװ ייז זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה ,ןעקילב ערעייז
 -עב טינ וליפַא ןעבָאה עכנַאמ .טקרעמעב טינ רָאנ ןעּפָאקסעלעט טימ
 ןעק ןעמ זַא .,טנעקלַאװרעפ יוזַא ןיא ?עמיה רעד ןעוו זַא ,טנעכער
 טעמָאק ירד ךָאד ןעמ טעוװ ,ןעקרעמעב טינ ייז ךרוד ןרעטש ענייק
 | .ןעהעזרעד טינ ךיוא

 קרָאי וינ ןיא זַא ,טַאכרטעבנַא ןיא ןעמהענ ןעמ ףרַאד וצרעד
 םֹוצ גירדעינ סרעדנַאזעב ,רערָאלק ַא ןעטלעז רהעז לעמיה רעד זיא
 טביוה סע רעדָא סנעקלַאװ ךיז ןעהיצ גידנעטש טעמב  .טנָאזירָאה
 סע זיא ךיוא .,ףיוא טהעג ןוז יד ואוו טרָאד ?עבענ ַא םי ןופ ףיוא ךיז
 -רעפ ןייז טינ רָאנ לָאז ?עמיה רעד זַא ,קרָאי וינ ןיא טייהנעטלעז ַא
 ףראד רעטייוו .,רעטנוא טהענ ןוז יד תעשב טייז ברעמ ןיא טנעקלָאװ
 -ק על ע ןע סַא מ יד ןופ ןייש ּפ ַא רעד זַא ,ןעסיוו ןעמ
 -עלק יר ןעקרעמעב ֹוצ לעיפ רהעז טרעטש ןע ּפמ אל עשירט
 זיא ?עמיה רעד תעשב טכַאנ רעלעקנוד ַא ןיא וליפַא ןרעטש ערענ
 טינ ךיוא ךילנהעוועג ןעמ ןעק ןיישּפָא ןעזיד בעילוצ רָאלק רהעז
 ,קרָאי וינ ןיא נעוו-ךלימ םעד ןהעז

 -ַאנ טימ טעמָאק ס ילאה ןעהעזעג ןעשנעמ עדנעזיוט ןעבָאה ךָאד
 רעד רָאנ ןעוו ,קרָאי וינ ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא ןליפַא ןעניוא עטעק
 -לעה יד ןעקרעמעב ןענעק לָאז ןעמ זַא ,רָאלק גונעג ןעוועג זיא לעמיה
 ןופ ןרעטש יד ,ןושל ןעשימַאנַארטסַא םעד ףיוא רעדָא ,ןרעטש עטס
 ,דויטינגַאמ רעטשרע

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ?לייוו ,עמהַאנסיוא ןייק טינ רעכיז ןיב ךיא
 טעמַאק עזיד ןעהעזעג רימ םורַא סרעקוק ערעדנַא ךס ַא ךיוא ןעבָאה
 עכלעזַא סנעטסיימ) ןעלפייווצ עלעיפ יו ױזַא .ןעגיוא עטעקַאנ טימ
 נָאטראפ רהוא יירד םורַא ןהעטשוצפיוא טליופעג ךיז ןעבָאה סָאװ
 םעד ךָאנ ?עמיה םעד ןעטכַארטעב וצ וליפַא ךיז ןעליופ סָאװ רעדָא
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 עויד ןעהעז וצ ןעוועג ךילגעמ רָאג זיא סע סָאד ,(גנַאגרעטנואזןענוז
 "ַאד ,ןעניוא עטעקַאנ טימ טעמַָאק עטריסנַאנַאלעיפ ןוא עטמהירעב
 .ןעגנוטכַאבָאעב עניימ ןעביירשעב ָאד ךיא לעוװ םור
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 ןיא טעמַאק ס'לַאה ןעהעזרעד ךיא בָאה לָאמ ןעטשרע םעד
 סאו ,קירב םעד ףיוא נידנעהעטש ,1910 יאמ ןעט14 ןופ טכַאנ רעד -

 ןיא וינעווע סיליוו טימ םעלרַאה ןיא וינעווע עטשרע יד טעדניברעפ
 ןוא ,טלעטשרעפ טינ טנַאזירָאהחרזפמ רעד ןיא טרָאד .סקנַארב
 -רעסבָא , ןַא סלַא קירב ןעזיד טימ טצונעב ךיז ןעבָאה ןעשנעמ ךס ַא
 -ָאה רעד רעבָא ,טנעקלָאוװרעפ ןעוועג טינ זיא לעמיה רעד ."עירָאטַאװ
 "ענרַאמ םעד ןלימַא .,טפַאהלעבענ ןעוװעג ןיא ןעטנוא טנַאזיר
 ,ןעטענַאלּפ עֶלַא ןופ עטסדנעצנעלג יד עדַארנ סָאד זיא ןעוועג) ןרעטש
 בָאה ךיא ץנַאלג ןעלופ ןיא ןעהעז טנעקעג טינ ןעמ טָאה (םונעוו יד
 ,טכַאנ ענעי ןעפַאלשענ טינ טסיזמוא בָאה ךיא זַא ,טנעכערענ ןיוש
 טייז רעקניל רעד וצ ןעהעזרעד ךיא בָאה יירד ךָאנ בלאה םורַא ןעוו
 -ניּפ עדנענייש עכילנהעוועגנוא ןַא סעּפע ןרעטש-ןענרָאפ םעד ןופ
 ןיא ןזַא ןעטרַאקךרעטש יד ּךָאנ טםיול ,טסואוועג בָאה ךיא .עלעט
 ןענעק לָאז ןעמ סָאװ ,ןרעטש עכלעזַא טינ ךיז ןעניפעג טקנוּפ ןעזיד
 בָאה ךיא ןוא ,ןעגָאט וצ ןֵא טביוה סע ןעוו ,ןעניוא עטעקַאנ טימ ןעהעז
 סע ןיא עלעטניּפ עדנענייש עזיד זַא ,טייהרעכיז יד ןעגָארקעג םורָאד
 ,טעמַאק עדנרעדורפיוא-טלעוו יד

 ייווצ טונימ ַא ןיא ?ייוו ,טאהענ טינ תועט ןייק עקַאט בָאה ךיא
 {יא ר ע ס ע ר ג ל?עיפ ןעהעזענ ןיוש רהיא ךיא בָאה רעטעּפש
 ךיוא זיא ןייש רהיא .ןרעטש ןעכלעוו דנעגריא ראפ גנ א ממוא
 סע רעוו .ןרעטש ןעכלעוו דנענריא ןופ יוװ רערעדנַא ץנַאג ַא ןעוועג
 -ייש רעד זַא ,טנעקרעד ךיילג טָאה רעד ,ןרעטש טעטנַאבָאעב רונ טָאה
 טנעקענ רָאנ טָאה סונעוו ןופ טייז רעקניל רעד וצ טקנוּפ רעדנענ
 .רעּפרעק ןעשילמיה טרָא ס רע דנ ַא ןַא ןופ ןעמאטש
 טינ רע טָאה ךיוא ,דנעצנעלג רהעז ןעוועג טינ זיא ןייש רעניזָאד רעד
 טינ ךיוא ןוא רעניטנעק ַא רהעז ןעוועג ךָאד זיא רע רונ ,טלעקנופעג
 .רענידנעטש ַא

 עסַאמ עטפַאהלעבענ עלעה עזיד יוװ ,ןעהעזענ ךילטייד בָאה ךיא
 יז זַא ,טכודענסיוא רַאנָאז ךיז טָאה רימ .ןעפרָאוװעג יו סעּפע ךיז טָאה
 /עדנענייש עזיד ךיא בָאה ױזַא .עטעקַאר ַא יו סעּפע ךיז טהערד
 קע רהיא רעבָא ,רדסכ טונימ 10 רהעפעגנוא ןעהעזענ עסַאמדלעבענ
 רעטכידעג זיא ןַאמוט רעד לייוו ,ןעקרעמעב טנעקעג טינ ךיא בָאה
 -היוא רהיא טנידניקעגננַא רעטייוו ץלַא טָאה ןוז יד לייוו ןוא ןערָאװעג
 .גנַאג
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 םעד ףיוא נידנעהעטש ןעהעזעג רהיא ךיא בָאה לָאמ ןעטסקענ
 םעד .יַאמ 24 םעד דנעבַא רהוא 8 םורַא קראּפ סירָאמ טנוָאמ ןופ ץיּפש
 טקערעב ןעוועג רונ טינ זיא ?עמיה רעד ןוא טנענערעג סע טָאה גָאט
 -ער עיינ טימ טעשַארטסעג ךיוא טָאה סע ןרעדנָאז ,סנעקלָאװ טימ
 -םוי םעד ןעהעזרעד ךיא בָאה סנעקלָאװ יר ןעשיווצ רעבָא .סנענ
 ןעבעגעג רימ טָאה סָאד .ןרעטש-דנעבא רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעט
 זַא ,ןערעטיילסיוא ױזַא רשפא ךיז טעװ סע זַא ,גנונפָאה עכַאװש יד
 .-ירפוצ רעטסערג ןיימ וצ .טעמָאק יד ךיוא ןהעזרעד ןענעק טעוװ ןעמ
 .ןערָאװעג םיוקמ גנונפָאה עזיד זיא טייהנעד

 -ברעמ ןיא ןערָאװעג רָאלק ױזַא עדארג זיא טכַא ךָאנ בלַאה םורַא
 ,םימואת ?זמ ןופ ןרעטש עלעה ייווצ יד ןעהעזרעד בָאה ךיא זַא ,טייז
 רעדירב עשיכירג עשירַאדנעגעל ייווצ יד ןופ ןעמענ יד ןענַארט סָאװ
 סעזיד .טעמַאק ס ילַאה --- ייז ןופ סטכער ןוא ,סקולָאּפ ןוא רָאטסַאק
 טָאה יז .עטנַאקעב עטלַא ןַא יו ,טניישעג רימ וצ ןיוש יז טָאה לָאמ
 .הירא ?זמ ןוא םימואת ל?זמ ןעשיווצ ןעטימ ןיא טעמכ ןעטכיולעג

 -עזענ רהיא בָאה ךיא יװ ,רעבלעז רעד ןעוועג זיא ץנַאלג רהיא
 ,נאנפיוא-ךענוז םעד רַאפ טייז-חרזמ ןיא רעהירפ געט 10 טימ ןעה
 ,רערָאלק ןעוועג םינּפַא זיא לעמיה רעד ?ייוו ,רעכילטייד לעסיב ַא רָאנ
 זע כ י?ינ נ ע 9 ַא סעּפע טריּפשרעד ןיוש ךיא בָאה לָאמ סעזיד
 ןײשּפָא רעזיד .טייז רעקניל רעד וצ טעמָאק רעד ןופ ן יי ש ּפ ָא
 ןליפא זַא ,ךילטייד גונעג רעבָא ,גנַאל רהעז טינ ןעניוצעג ךיז טָאה
 -ָאק רעד ןופ קע ןַא ראפ ןעמהעננָא סע ןעמ לָאז ןעגיוא עטעקַאנ טימ
 ,רענעמ ?הָאצ עשביה ַא גרַאב ן פיוא ןענַאטשעג ןענייז ייברעד .טעמ
 עסַאמ עדנעצנעלג יד ןעהעזענ ךיוא ןעבָאה עכלעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ
 ,"! טעמָאק ס'ילַאה ,טעמָאק , :ןעירשענסיוא ךיילנ ןעבָאה ןוא

 רעשילמיה רעניבייא ןוא רעטלַא רעד ,ןעוועג רע זיא סָאד ,אי
 םוא ,עימָאנַארטסַא ןופ ןעסיוו טפראדעב טינ רָאנ טָאה ןעמ .טסַאג
 ןייש ןעטַאמ ןערַאברעדנַאז רהיא ךרוד טעמָאק עזיד ןענעקרעד וצ
 -עז טנעקעג טינ רהיא ךיא בָאה רעבָא רעדייל ,ןרעטש עלַא ןעשיווצ
 ןעבָאה סנעקלָאװ יד ?ייוו ,10 טונימ ַא יו רהעמ ךילטייד גונעג ןעה
 וצ ןעננַאפעגנָא ךיױא טָאה סע ןוא ,ןעהיצנעמאזוצ ןעמונעג ךיז
 ינוי ןיא .ןערָאװעג טנעקלַאװרעפ לענש זיא לעמיה רעד ,ןעצילב
 רָאּפ ַא דָאנ טעמָאק עזיד ןעטכַארטעב וצ לזמ םעד טַאהעג ךיא בָאה
 ןעפרַאו ךיז לָאז קע רהיא זַא ,גונעג ךילטייד טינ ץלַא רעבָא ,לָאמ
 .ןעגיוא יד ןיא
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 .ד ענַאלייב

 .טסנעידנעצעג ןוא ןרעטש

 םינמס---ןעטייקכילטסעפ-סגנילהירפ עטסטלע יד ןוא רוש ?זמ
 .טלעוו רעכילטסירק רעד ןיא טסנעידנעצעג ןעניִלָאמַא ןופ

 עלא ןיא רעקלעפ עניטייצרעפ ןופ סנעביולג ןוא ןעדנענעל יד
 -טסעוו ןופ רעדנעל-רוטלוק יד ןיא ,ןָאיצַאזיליוװיצ רעזנוא ןופ ךעלעגיוו
 יד זַא ,ךילטייד ץנאנ ןענייצ ,אּפָאריוא-דיז ןוא ַאקירפַא-דרָאנ ,ןעיזַא
 טימ ,שידיא ףיוא "רוש ?זמ , רעדָא ,(סקָא) "סורָאט , עּפורג-ןרעטש
 ,ןרעטש עקּפוק רעד טימ ןוא "ןַארַאבעדלַא , ןרעטש .ןעטסלעה ןייז
 -עלּפ , ןעמָאנ ןעשיכירג םעד ןעטייצ ערעזנוא ןיא ךיוא טגָארט סָאװ
 -טסעפ עשירענידנעצעג יד טימ ןערָאװעג ןעדנוברעפ גנע זיא ,"ןעדַאי
 רעד דובכל ךילטענייא טניימ סע סָאװ ,גנילהירפ רובכל ןעטייקכיל
 עדנעבעלפיוא יד רעטנא ט עוו-ץ נ ַא ? פ רעד ןופ גנוכַאוװרע
 .גנילהירפ ןיא ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש

 -הירפ רעד טגעלפ (גנונכער טייצ) ארע רעזנוא ןופ גנַאֿפנָא םוצ
 -ַארטסַא רעשזיוצנַארפ רעד טביירש ,(גָאטכיײלג) סקָאניװקע-סגניל
 ,"עימַאנַארטסַא רערעלוּפָאּפ, רעטמחירעב ןייז ןיא ןָאירַאמַאלפ םָאנ
 טגעלפ רעהירפ רהָאי 4800 טימ .(עלעמעל) "הלט ?זמ ,, ןיא ןעמוקנא
 ןעהטימ עֶלַא .ר וש ? ז מ ןיא ןעמוקרָאפ רעבָא גנַאפנָא רעזיד
 חכמ ןוא רוטַאנ רעד ןופ גנובעלפיוא יד חכמ (ןעדנעגעל ,סעקיאב)
 פזמ טימ לעיצעּפס ןערָאװעג ןעדנוברעפ םורַאד ןענייז ןוז-גנילהירפ יד
 ַא .קַאירָאז רעד ןערָאװעג טסַָאפרעפ ךיוא םינּפַא סע זיא ןַאד .רוש
 יװ ,}רע צ ריק עדנוקעס 1 טימ ןיא תורוד ערעזנוא ןיא רהַאי
 ןיא ס הערּפ יד ןופ טדַאטש-טּפיוה יד ןעוועג זיא סעבעהט תעשב
 -) א ג א טימ תורוד ערעזנוא ןיא טבעל רהָאי 100 ןופ ןקז ַא .םירצמ
 .הרות ןתמ רַאפ ןקז אזַא יו ,ר ענ יינ עוו עדנוס ש ע צ
 םעד זיב ןהעגנָא ױזַא ץלַא םעוו ןערהָאי ערעזנוא ןופ גנוצריקרעפ יד
 וצ ןעגנַאפנָא קירוצ ןערהַאי יד ןיוש ןעלעוו ןַאד רעבָא ,7000 רהָאי
 רעסיוועג ַא זיב רָאנ רעבָא ,ןעסקַאװ וצ ,ןעגָאז וצ ָאז ,רעגנעל ןערעוו
 וו .ז .א ,ןערעוו רעצריק רעדיוו ייז ןעלעוו רעהכַאנ ןוא ,עדָאירעּפ
 ,"ןיירא טייקכילדנענוא רעד ןיא זיב
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  גנוגעוועב רעד םטימ ןעדנוברעפ ןענייז ןעננורעדנע-טייצ עזיד
 "סעסקַאניוװקע ןופ עיסעצערּפ , ןעפורעג טרעוו עכלעוו ,דרע רעד ןופ
 ןנוא רַאפ זיא ָאד .42 לעטיּפַאק ןיא טכארטעב טרעוו עכלעוו ןוא
 רהָאי 7000 רהעפעגנוא טימ סָאװ ,םעד בעילוצ זַא ,ןעסיוו וצ נונעג
 עדַאר) ןעלַאפענסיוא גנילהירפ ןופ גנַאפנָא רעד ןיא רעהירפ
 ןעמ טאה ,רוש ?זמ ןיא ןעוועג זיא "ןוז רעד ןופ זיוה, יד תעשב
 לעיצעּפס ,רוטַאנ רעד ןופ גנוכַאװרע יד ןעדנובעגנעמַאזוצ םורָאד
 ןעשילמיה , םעד טימ ,ןעצנַאלפ ןופ גנוהילבפיוא ןוא גנובעלפיוא יד
 טימ סעינָאמערעצ עשרענידנעצעג ןענַאטשטנע ןענייז ױזַא ןוא ,"סקָא
 .ןעסקָא ע טושּפ

 םעד חכמ סעינַאמערעצ ערַאברעדנָאז יד ,לשמ? ,ןעזעל דימ ןעוו
 -רָאד טָאה ןעמ זַא ,ןעניימ טינ רימ ןעפרַאד ,םירצמ ןיא "סיּפַא, סקָא
 ,יא תמא רעד .םינמס עסיוועג טימ סקָא ןַא טרעטעגרעפ םתס ןעט
 ןופ לָאבמיס א ןעוועגנ רָאג ןיא ,"סיּפַא , רעד ,סקָא רעניזָאד רעד זַא
 -עג ךיז טָאה ןוז יד ואוו ,רוש ?זמ םעד ןופ ,"סקָא ןעשילמיה , םעד
 -ַאו וצ רהעמ ץלַא ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה געט יד תעשב עדַארנ ןענופ
 ךיז טָאה ךעמ .לעגוק-ךדרע ןופ טפלעה עכילדרַאנ יד ןעמער
 -ַארּפעג טָאה ןעמ רָאנ ,סקָא ןַא וצ יוװ טושּפ "סיּפַא, םוצ טקובעג טינ
 -ר ַא ב ט כו ר פ ןו פ ט ַא ג םוצ סעינַאמערעצ עסיוועג טעוו
 עכלעוו ,המהב רעד ןופ ר כ ז םעד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא טייק
 ןוא רערעטיפ-היפ יד ראפ עטסכילצינ ןוא עטסניטכיוו יד ןעוועג זיא
 | .רעױברעקַא יד ראפ ךיוא

 ןענייז ןעשנעמ עניטייצרַאפ יד זַא ,ןעניימ טינ ?לכב ףראד ןעמ
 .רָאפ סע ךיז ןעלעטש רימ יוװ ,רענעידנעצענ עבָארג עכלעזַא ןעוועג סע
 -רעפ ןופ ס נע פיי צ ןעוועג ךילטנעגייא ןענייז סעקשטעג ערעייז
 / רעד ןופ (רעדליב ענילייה) סענַאקיא יד .עטפערק-רוטַאנ עטרעטעג
 ןייז ןופ ,םוטסירק ןופ ןעוטַאטס יד ןוא עכריק רעשיסקַאדָאהטרַא-שיכירג
 עכריק רעשילױטַאק רעד ןיא ענילייה ענעדעישרעפ ןופ ןוא רעטומ
 | .סעקשטעג יו רהעמ טינ ךיוא תמאב ךָאד ןענייז

 ןעגנַאפעגנָא ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ל?עיצעּפס ,רעקלעפ עלַא ייב
 "םוי עטסערג יד ןענייז ,יױברעקַא טימ רהעמ ץלא ןעניטפעשעב וצ
 עקַאט סרעדנַאזעב ,ןעטייצ-סערהַאי יד טימ ןעדנוברעפ ןעוועג םיבוט
 .ףיסאה גח ןוא ביבאה גח ן טימ ,טסברעה ן טימ ןוא גנילהירפ ן'טימ
 ערעזנוא ןיא) עטסכילדנעש ךיוא ןוא עטסראברעדנָאז ,עטסעטלע יד
 רעד דובכל ?עיצעּפס ןערָאװעג טעווַארּפעג ןענייז ס'הרז הדבע (ןעניוא
 ןופ טָאנ םעד סלַא טרהערעפ ךיוא טָאה ןעמ עכלעוו ,ןוז-ננילהירפ
 | ,טייקרַאבטכורפ

 ףךילבעטשכֹוב עקַאט ןוא החמש סיורנ טימ ןערעייפ טגעלפ ןעמ = -
 טגעלפ ןוז יד ןעו ,טייצ יד סרעייפ עטכַאמענייינ טימ
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 סע טנעלפ ןעמ) "טיוט;, רהיא ךָאנ ?עמיה ןיא ךיז ןעביוה וצ ןעננַאפנָא
 טמאטש ןופרער --- ןעטַאנָאמ רעטניוו יד ןיא ("גנוגיציירק , ןעפור ךיוא
 םעד ךָאנ) '?עטינ, ןעפור ןעדיא סָאו ,ס א מס ט ס י ר ק ךיוא סע
 | .טרובעג :טעטיידעב סָאװ ,"?ַאטַאנ, טרָאװ ןעשינייטַאל

 סעינַאמערעצ ןעווַארּפ ןוא ןעהערפ ךיו ןעמ טנעלפ רהעמ ךָאנ
 רעדלעפ יד ןעוו ,(נָאטכיילג) טקַאניװקע-סננילהירפ ןופ טייצ רעד םורָא
 ןעוועג ןיא סָאד .ןעצנַאלפ עדנעהילב טימ ןערעוו טקעדעב ןעגעלפ
 םימי עניטייצרַאפ עלַא ןופ רעטסניטסול רעד ךיוא ןוא רעטסערנ רעד
 ןעכילדרָאנ םעד ףיױױא רעקלעפ עלַא ייב "ביבאה נח, רעד ,םיבוט
 | | ,לעגוקבלאה

 .םעד םורַא ןעוועג ןיא טסעפירוטַאנ רעסיורנ רעטירד רעד
 טעװארּפענ טינ ךילטנענייא ןעמ טָאה ןאד ,טקָאניוװקע-טסברעה
 -אווש ץלַא ךָאד טרעוו טפַארק רחיא לייוו ,ןוז יד רובכל סעינַאמערעצ
 רַאָאה ערהיא , :ןענָאז שיטעָאּפ ךיוא טנעלפ ןעמ) טסברעה ןיא רעכ
 רעגירדעינ ץְלַא ךָאד ךיז טזָאל יז ןוא ("ןערָאװעג ןערָאשעגנבָא ןענייז
 "יוו םוא "טברַאטש , יז ןיב ,בלעוועג ןעשילמיה םעד ףיוא רעטנורַא
 ,רהָאי ןעיינ םוצ םיתמה תיחת ןהעטשוצפיוא ,"ןעבעלוצפיוא, רעד
 -ערפ וצ ןוא ןעסירנעב וצ סָאװ אטינ ךָאד זיא ןוז "עטבעלענבָא  ַאזַא
 ךָאד ןענייז טסברעה ןופ גנַאפנַא ןיא רעבָא רהיא טימ ךיז ןעה
 / יד ןופ תואובת יד ןעמַאזוצ ךָאד ןעמ טביילק ןַאד ,ןעטכורפ ןַארַאפ
 םורַאד .טייצ-טינש רעד טימס ךַאד ףיז ןעמ טהערפ ןַאד ,רעדלעפ
 .ףיסאה נח םעד סע ןעמ טרעייפ

 ט טו א

 "ייז עכלעוו ןעטסעפ עניטייצראפ עכילריטאנ עזיד ןופ םינמס
 ןרעדנַאז ,ןוז רעד טימ ראנ טינ ןערָאװעג ןעטכַאלפעגנעמאזוצ ןענ
 טימ לעיצעּפס ,ןעּפורגךרעטש עסיוועג טימ ןוא הנבל רעד טימ ךיוא
 ןעבילברעפ ןענייז --- רוש ?זמ ן טימ ץְלַא ןופ רהעמ ןוא תולזמ יד
 רָאפ ךיז סע טלעטש ןעמ יו ,רהעמ לעיפ טלעוו רעכילטסירק רעד ןיא
 ןיא ןענייז עכלעוו ,סעינָאמערעצ עזעינילעד יד .קילב ןעטשרע ןופ
 ,רוש לומ ן| טימ ןערָאװעג ןעטכַאלפעגנעמַאזוצ ןעטייצ עטלַא-יורג
 ןוש טָאה ןעמ ןעו ,רעטעּפש גנַאל-נַאל ןעבילברעפ ךיוא ןענייז
 / .,גנוטיידעב עכילגנורּפשרוא רעייז ןהעטשרעפ טנעקעג טינ ןליפַא

 -ארּפענ טָאה ןעמ יוװ ,ןעננוביירשעב ןעזעל רימ ןעוו ,?שמל ,טָא
 "עב רעד) םירצמ ןיא טקָא ןא טימ סעינַָאמערעצ ענעדעישרעפ טעוו

 ןעדנעגעל ןערעה רימ ןעוו רעדָא ,("םיּפַא , םוצ טסנעידנעצעג רעטמהיר
 םעד רענרעה ענייז טימ טנעטע סקָא רעשילמיה רעד, יו ,םעד חכמ
 ןופ רעטרע עכנַאמ ןיא ןעהעז ריס ןעוו רעדָא ,"רהָאי ןופ זיירק
 / טרהיפ ןעמ עכלעוו ןיא ,ןענַאיסעצַארּפילַאװענרַאק עכלעזַא ַאּפָאריײא
 ,ןעסיוו רימ ןעפראד -- סקָא ןעטצוּפעב ןוא ןעטעפ ַא סיואר אפ



 סעגַאלייב 00

 ןעטייקכילטסעפ עטסעטלע יד טימ גנודניברעפ ַא ץלַא טאה סָאד זַא
 "נ ע צ ע ג עטסעטיײרּפשרעפ יד .רוש ?זמ ןוא גנילהירפ דובכל
 -לוק ןופ עפוטש רעסיוועג ַא ףױא רעקעלפ יב ן ע ט ס נ ע י ד
 .םעד ןיא סױרַא ךיז ןענייצ רוט

 א 58 לא

 ןיא רעקעלפ יד ןעשיווצ םוהטנעטסירק ןופ גנוטיירּפשרעפ יד
 -ענעידנעצענ עטלַא יד ןעצנַאג ןיא טפַאשעגבא טינ טָאה אפָאריױא
 -טסירק רעד ןופ סרעטָאפ יד ךיז ןעבָאה סרעדנַאזעב .ןעננורהיפ עשיר
 "ייקכילטסעפ עשרענעידנעצעג יד טימ ןענעכער טזומענ עכריק רעכיל
 .ןעטייצ-סערהאי יד ןוא רעטענדןענוז יד דובכל ןעט

 סעינָאמערעצ ענערעישרעפ טימ טרעייפעג ןעבָאה רעקלעפ עלַא
 יד ןוא גנילהירפ ןופ גנַאפנָא םעד ,רהָאי-ךענוז ןופ גנַאפנָא םעד
 "ענ ןעבָאה סעינַאמערעצ עזיד ןענעו .טסברעה ןיא טייצ-טינש
 -ערעצ עזיר לייוו ,רעכיב עקיד ךס ַא ןעבירשעגנָא רעשרָאפ עטרהעל
 -טסירק עינטנייה יד ףיוא רָאנ טינ ןייש ןעלעה א ןעפרַאו סעינָאמ
 ןופ ;גנור ּפש רו א םעד ףיוא ךיוא ןרעדנָאז ,םיכוט םימי עכיל
 .ל9ל כב ןע טסנעידנעצ עג

 ,רהָאי-יינ רעדָא רהָאי ןופ גנַאפנָא טצעי ןעפור רימ סָאװ סָאד
 ןופ טרובעג, יד ןעפורעג ךיוא ןעשנעמ עגיטייצראפ יד ןעבָאה סָאד
 "מיה ן פיוא ןעביוה וצ דיז ןעגנַאפנָא טגעלפ ןוז יד ןעוו ."טָאנדענוז
 ---ןעסקַאװ וצ ןעביוהנָא ןעגעלפ געט יד ןעוו טסייה סָאד ,בלעוועג ןעשיל
 ןעמ טגעלפ---רעבמעצעד עדנע ,ןעסייוו רימ יו ,רָאנ ךָאד טמוק סָאד
 ןופ טרובעג יד, דובכל סרעייפ עיינ ןעדניצנָא ךיוא
 םעד רעביא שרַאמ ןעכיירגעיז , ןייז ןופ גנַאפנָא םעד ןוא "טָאנדןענוז
 :ןעפורעג בוט םוי ןעזעיד עקַאט ןעמ טָאה םיור ןעטלַא ןיא ."לעמיה

 נא 242118 1261 50118 11171041,

 "ט ָאג-ןענוז ןעכיירגעיז םעד ןופ טרובענ ידו
 ַאזַא ןעזָאלרעביא טזומעג ןוא ןעזָאלעג טָאה עכריק עשילָאטאק יד

 ןעטכַאלפעגנעמַאזוצ םהיא טָאה יז רעבָא ,בוט םוי ןעכילריטַאנ ןעטלַא
 .סוטסירק סוזעי ןופ טרובענ יד חכמ ןעדנענעל יד טימ

 -אנ, שינייטאל ףיוא) סאמטסירק ןעטסירק עלַא סע ןערעייפ םוראד

 וצ עדארג ("לעטינ , שיריא ףיוא ,"לעָאנ , שיזיוצנַארפ ףיוא ,"סילַאט
 "ייצראפ יד יוװ ,"ןערָאבעג םרעוו ןוז עיינ, ַא ןעוו ,רעבמעצעד עדנע
 ,ןעקירדסיוא ךיז ןעגעלפ ןעשנעמ עגיט

 ייב ןעמוקענרַאפ ןענייז ןעטייקכילטסעפ-רוטַאנ עטסניטכיוו יד
 -טסבלעז זיא סָאד .גנילהירפ ןופ גנַאפנָא םוצ רעקלעפ עגיטייצראפ עלַא
 "םוי רעטסניטכיוו רעזנוא טנייה ךיוא ךָאד זיא סָאד .ךילדנעטשרעפ
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 -רעדעיוו, ַא ןעפור ןעטייצ עטלַא יד ןיא סע טגעלפ ןעמ .ח ס פ---בוט
 ךיוא ןזיא ןעמָאנ רעניד הצילמ ַאזַא ."טָאגנענוז םעד ןופ גנובעלפיוא
 טעו רע ןעוו ,ןעהעטשרעפ סע טעוװ רעדעי יו ,רעדנעסַאּפ ץנַאנ ַא
 ןופ ןעלהַארטש יד ןעוו ,ףיוא טבעל רוטַאנ עצנַאג יד יוװ ,ןענעכערעב
 .דרע יד ןעטכיילעב וצ ןוא ןעמערַאװ וצ ןָא ןעביוה ןוז-גנילהירפ רעד
 .ראפ גנַאל ,גנַאל ,ןעטייצ עטסעטלע יד ןיא ךיוא סע טָאה ןעדיא יד ייב
 ,ביבאה גח רעד יו בֹוט םוי רערעסערנ ןייק ןעבעגעגנ טינ ,הרות ןתמ
 ,חסּפה נח טימ ןערָאװעג ןעדנורעפ םירצמ תאיצי ךָאנ טשרע זיא סָאװ

 רעקלעפ עניטייצראפ עֶלַא ייב ןענייז ס'הרז הדבע עטסבערג יד
 רעד ןופ גנורעטענרעפ רעד טימ עדַארג ןערָאװעג ןעטכַאלפעגענמַאזוצ
 ןופ טרובעגרעדעיוװ, יד דובכל סעינָאמערעצ םימ ןוא ןוז-סגנילהירפ
 רובכל טסעפ א ןעוועג ךיילנוצ ךָאד זיא סָאד לייוו ,"טָאגנענוז םעד
 .וברו ורּפ ופ ,טייק רא ב ט כור פ ןופ טָאנ םעד

 ךיוא ןעזָאלרעביא טזומעג סלאפנעדעי טָאה עכריק עשילַאטאק יד
 רעבָא ,סעינָאמערעצ עשרענעידנעצענ עלעיפ טימ בוט םוי ןעטלַא ןעזעיד
 יד חכמ ןעדנענעל יד טימ ןעטכָאלפעננעמאזוצ ניצנוק םהיא טָאה יז
 םעד יא .סוט סירק סוועי ןופ ננובע? פיוא
 ןופ םינמיס ?עיפ סרעדנַאזעב ןעבעילברעפ ןענייז חסּפ ןעכילטסירק
 י';:ט סע יד רוט ַא נ ,רעכיג ,רעדָא טסנעידנעצעג ןעגיטייצראפ
 ךיז ןעכַאמ רעדָא ,טינ רָאנ ןופרעד ןעסייוו ןעטסירק עניביולנ יד רעבָא
 ךָאד ןיא סָאװ ,םלצ רעד ,ץיירק רעד וליפא .,ןופרעד גידנעסיוו טינ
 ךיוא זיא ,םוהטנעטסירק ןופ לָאבמיס רעטסכעה רעד טלַא טנעקרענא
 ןעכייצ א סלא סנעטסיימ ,טסנעידעצענ ןעטלַא םעד ןיא ןעוועג טכיורבעג
 ,טלעוו ןעקע רעיפ יד ןופ ךיוא יו ,טייקראבטכורפ ןופ

 א לא 3

 ןופ גנַאפנָא ןיא רעדָא רעמוז ןופ עדנע וצ ןעטייקכילטסעפ יד
 םעד ךָאנ רעקלעפ עלַא ייב עטסניטכיוו יד ןעוועג ןענייז טסברעה
 דךילריטַאנ ןעמ טָאה ןאד ?ייוו ,ביבאה גח םעד ךָאנ ,בוט-םוי-סגנילהירפ
 ,טייצ-טינש יד טרעייפעג

 ןעגעג טפּפמעקעג גנַאל סרעדנַאזעב טָאה ןָאינילער עשילָאטאק יד
 םהיא טָאה יז ל?ייוו ,ףיסאה נח םעד ,בוט םוי ןעשירענעידנעצעג ןעזעיד
 נח םעד ןוא רהָאי-ײינ םעד יו ,טכייל ױזַא ןעדניברעפ טנעקעג טינ
 גנַאפנָא ןיא טשרע "ןהוז ס טָאג , ןעגעוו ןעדנעגעל יד טימ ,ביבאה
 יו ןעננולעג ןעטסּפַאּפ עשימיור יד סע זיא טרעדנוהרחָאי ןעט9 ןופ
 ןופ ןעקנעדנא םוצ בוט םוי ַא טימ םהיא ןעלּפינקוצנעמַאזוצ ןיא סע
 ןעכילכריק ןעזעיד ןעמ טפור שילננע ףוא -ע גיי? יי ה ע? ַא
 טדערעג רעטסַָארּפ רעדָא ,(ענילייה עלַא) "סטניעס ללא, בוט םוי
 | ,"ןיווָאלַאה
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 -יולג ןוא סעינַאמערעצ ,םינהנמ ןופ ןעננושרָאפ עכילדנירג ךָאנ
 .טרהעקעב ןענייז ייז רעדייא ,רעקלעפ עשיאעּפָארייא יד ייב סנעב
 עדנע וצ זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ,םוהטנעטסירק םוצ ןערָאװעג
 יד דובכל סעינַאמערעצ עסיוועג טעװַארּפעג ןעמ טָאה רעבָאטקָא ןופ
 -גיטכיוו יד ."יעד גניוויג סקנעהט, ןימ ַא ,סינעטערעג ןופ רעטעג
 |ע ד ניי צ נ ָא ןיא ןענַאטשעב זיא סעינַאמערעצ עזיד ןופ עטס
 -.טסברעה ןעזעיד ייב .ייז םורַא ןעצנַאט ןיא א ס ר ע יי פ
 -הירפ ןופ גנַאפנָא ןיא יו ,ןעכַאמ ניטסול ױזַא ךיז ןעמ טגעלפ טסעפ
 ןעדניצנא ךיוא טנעלפ ןעמ ןעוו ,יַאמ ןעטשרע םעד ךיוא ןוא גניל
 .(רעלדיימ ןעצנַאט ןעגעלפ לעיצעּפס) ייז םורַא ןעצנַאט ןוא סרעייפ

 רעדנעלריא יד ,ךיירקנַארפ ןיא ןענַאטערב יד) ןעטלעס יד ייב =
 רעד טָאה (ןעמַאטש עשיטלעס סע ןענייז ,דנַאלגנע ןיא ןעמשלעוו ןוא
 דובכל "ןַאטלעב , ןעמָאנ םעד ןענַארטעג בוט-םוי-טסברעה רעגיזָאד
 .(רעייפ ןופ טָאנ םעד) "ןַאט , ןוא (טכיל ןופ טָאג םעד) "לעב,

 יר) ןעדיאורד יד ןענעלפ רעבָאטקָא ןעט21 ןופ טכַאנ רעד ןיא
 -כאנ ןוא ,סנעפיוהרעייפ עסיורג ייווצ ןעדניצנַא (עכילטסייג עשיטלעסי
 .ןעסקָא וליפא ןוא ןעיורפ ,רענעמ ייז ןעשיווצ ןעביירט ןעמ טנעלפ רעה
 עזייב ןעגענ רעדָא דנוזעג וצ הלונס א רַאפ ןעוועג טנעכערעג זיא סָאד
 טימ ןעדנוברעפ ןעוועג ןענייז סעינַאמערעצ עכלעזַא עלַא .רעטסייג
 עיינ ןעדניצנָא ךיוא ןַאד ןעמ טנעלפ גנונהַאו רעדעי ןיא .ףושיכ
 ,רעטניוו ןיא סנעוויוא ןופ טָאג םעד ןעסירגעב וצ םוא םינּפה ,סרעייפ

 ךיוא ןוא עטלַא רהעז ןעוועג ןענייז סעינַאמערעצ "ןאטלעב , יד
 -טסעוו ןיא טלעצרָאוװעגנייא ןעוועג ןענייז ייז ףעיט יו .עגיטסול רהעז
 סָאד ,ןופרעד ןעסילש ןעמ ןעק ,ועטלעס יד ייב סרעדנַאזעב ,אּפָארייא
 -טָאקס ןוא דנַאלריא ןיא ןענופעג ןעמ טָאה ייז ןופ ןערוּפש עטקעריד
 עטקערידניא ןוא ,טרעדנוהרהַאי ןעט19 ןופ גנַאפנָא ןיא ךָאנ דנַאל
 ךיוא "ןיוװָאלַאה , ןעגיטנייה םעד ןיא ךָאד רימ ןעבָאה ןופרעד םינמיס
 ,רעדניק ןופ סרעדנַאזעב טרעייפעג טרעוו סָאװ ,סטייטס דעטיינוי ןיא

 -עננעמאזוצ םיחלנ עשילַאטאק יד ןעבָאה ,טקרעמעב ןיוש יו
 ןעקנעדנא םוצ סעינַאמערעצ עסיווענ טימ "ןאטלעב , םעד ןעטכַאלפ
 ןיא (ןיװַאלַאה : טצריקרעפ ,סַאמָאלַאה) ענילייה עשילַאטאק עלַא ןופ
 .רעבַאטקָא ןעט21 ןופ טכַאנ רעד

 עשירענעידנעצעג יד טכַאנ רעזעיד ןיא ןעווַארּפ וצ טאטשנא רונ
 -ערעצ רָאנ ןעמ טעװַארּפ ,סרעייפ "ןאטלעב , יד טימ סעינָאמערעצ
 עלַא ןופ ןעקנעדנַא םוצ תוליפת טנָאז ןעמ ןוא ןעכריק יד ןיא סשינַאמ
 -נירּפש ,ץנעט ענילָאמַא יד ןַא רעבָא .ןעמַאזוצ ענילייה עכילטסירק
 ,ןעסעגרעפ טינ ךיוא ןענעווטסעד ןופ ןעמ טָאה ןעלעיּפש ןוא סענעג
 "ַאנ ןעט1 םעד גיטסול טצעי ךיז ןעכַאמ עגעסקַאװרעד טָאטשנָא רונ
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 זיא "ןיוװָאלאה , עכלעוו רַאפ ,רעדניק ?עיצעּפס ,טייל עננוי רעבמעוו
 ,לעיפש-םירוּפ ןימ ַא ןערָאוװעג

 -עצ עשרענעידעצעג עטסעטלע יד ןָא סָאד ךיז ןעטלאה ױזַא טָא
 ןעכוז גנַאל ףרַאד ןעמ ןוא ,עדנעזױטרהַָאי ןופ ףיולרעפ ןיא סעינַאמער
 .ןעניז ןעניטייצראפ ןוא גנורּפשרוא רעייז ןעניפענ וצ םוא ,ןעלכירג ןוא

 .ה ענַאליײב

 .גנולקיווטנע ןוא גנַאּפנָא ןייז---חול רעד
 ,(גנושרָאפכָאנ עבולטכושעג-רוטלוק ַא)

 -ול םעד ןופ רעדנעלַאק ַא ףיוא קילב ַא ןעפרַאו רימ תעשב
 רעדָא ,ןעקעווצ עשיטקארּפ עכלעוו דנענריא בעילוצ רחַאי ןעדנעפ
 ַא רעדָא נָאט-ןעכַאװ א חכמ ןעניפענסיוא סעּפע ןעליוו רימ תעשב
 -ענ רימ ןעטכַארט ,רהָאי ןערעטעּפש רעדָא ןערעהירפ א ןיא עטַאד !

 ןיא ןעמ ױזַא יו ,חול ַא סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,טינ ראג ךילנחעוו
 -רעפ ןיא טנעכערענסיוא םהיא טָאה ןעמ ױזַא יוװ ,וצרעד ןעמוקעג
 טלעטש ןעמ ןוא סיוא םהיא טנעכער ןעמ ױזַא יו ןוא ןעטייצ ענעגנַאג
 סָאװ ,ךַאז עניטרַאפ ַא ןעבָאה רימ .גָאט וצ טנייה ןעמַאזוצ םהיא
 ןעבענעגנָא גיטכיר ןעטרָאד ןיוש זיא סעלַא ןַא ,סיוארָאפ ןעסייוו רימ

 --טינ ןעגיל ןייק חול רעד עקאט ךָאד טנַאז ן ע ט ַא ד יד חכמ
 ,ןעכאז ערעדנַא עדנעזױט טימ יו ,טימרעד ךיז ןעצונעב רימ ןוא ;

 ןוא ןערעטלע ערעזנוא ןופ השוריב ןעגַארקעג ןעבָאה רימ עכלעוו
 -יצ רעכיוה רעניטנייה רעזנוא ןופ ןעטנעמַאדנופ יד ןענייז עכלעוו ?

 | ,ןָאיצַאזיליוװ
 ףעידב ַא ןענעייל רימ תעשב ,טינ רָאנ ןערעלק רימ יוװ טקנוּפ

 ,ןעטפירש ןופ טסנוק רעד ֹוצ ןעננאגרעד זיא ןעמ יוזַא יו ,ךוב ַא רעדָא
 יא ןעמ רעדייא ,טַאהעג טאה ןעמ תורצ ןוא סינעהערדיּפָאק לעיפיוו

 עכאפנייא ץנַאנ ,ךיז טכַאד ,ַאזַא ןעכיורבעג וצ לכש { םיוא ןעלַאמעג !
 תעשב ,טינ רימ ןערעלק ױזַא -- תיב-ףלא ןַא יװ ,ךַאז עטכייל ןוא
 טָאה סע ןערהַאי רעדנעזױט לעיפיוו ,חול ַא ןיא ןירַא ןעקוק רימ
 ,טריסעדנַארּפ ניטסיינ טייוו ױזַא ןעבָאה ןעשנעמ רעדייא ,טרעיודעג
 ןוא ןעטַאנַאמ ,ןעכַאװ ןיא טייצ יד ןעטסעמ טנעקעג ןעבאה ייֵז ןַא
 ןעמונעג רעהכאנ ןיוש טָאה סע ןערהַאי עדנעזיוט לעיפיוו ןוא ,ןערהאי
 -סערהאי יד חכמ ןעננונכער ערעיונעג ןוא ערעסעב ןעניפעגוצסיוא
 יד ,ןעטַאנָאמ יד טימ ןעמיטש רעסעב ןעלָאז נעט יד זַא ,ןעטייצ
 עזעיד ןוא ,טסבלעז ךיז טימ ןערהַאי יד ןוא ןערהַָאי יד טימ ןעטַאנַאמ
 .חול רעדָא עלעבײט ַא ףיוא ןעלעטשסיוא ןעגנונכערסיוא עלַא
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 ןעפרַאוו ריִמָאל ןוא םעד ןענעוו ןָאט רעלק ַא ָאד עקאט רימָאל
 טָאה ןעמ ןעוו ,ןעטייצ ענעגנַאנרעפ גנַאל יד וצ זיב קירוצ קילב א
 -עוועב יד ךָאנ גנונכערטייצ עטמיטשעב ַא ןופ גנַאפנָא םעד טכַאמעג
 רעדנערהעלעב טסכעה ַא זיא סָאד .סרעּפרעק עשילמיה יד ןופ ןעגנונ
 ןעמ ןעק םעד ןענעוו .םוידוטש רעטנאסערעטניא רהעז ךיוא ןוא
 -נייא ןיא ןעזָאלנײרַא ךיז לָאז ןעמ ןעוו ,רעכיב עקיד ןעביירש
 רונ .רעכיב עכלעזַא ןעבירשעגנָא ךיוא טָאה ןעמ ןוא ,ןעטייהלעצ
 ןעטיירב ןוא ןעניימענלַא ןַא טימ ןענענונעב ןעזומ ךיז ןעלעוו רימ
 ןופ גנולקיווטנע ןוא גנוהעטשטנע רעד ןופ עטכישעג רעד ףיוא קילב
 .חול ַא

 4 א = +/

 עדַארג ןיא םוראו :ןענַארפ יד ןעלעטש ךיז ריִמָאל טשרעוצ
 ?רעדנעלַאק ןעכילטסירק םעד ךָאנ רהָאי-יינ רַאונַאי רעטשרע רעד
 רעניזָאד רעד זיא סָאװ טיס ? רהָאידיינ טּפיוהרעביא סע טסייה סָאוװ
 -נָא ןייז ןיא ןעו ?רהָאי ַא סע טסייה סָאװ ןוא ?ןסחי ַאזַא גָאט
 א טלייהטעננייא ןעמ טָאה םוראוו ?ףוס ןייז זיא ןעוו ןוא גנַאפ
 4 סרעדנַא טינ ןוא ,חול ַא ןיא טנעכייצרעפ זיא סע יו ,ױזַא אקוד רהָאי

 רימ ןעלעוו ,ןענַארפ עכלעזַא ףיוא טרָאװטנַא ןַא ןעבענ וצ םוא
 רעבָא ןעלעוו ריס .טייהשנעמ רעד ןופ עטכישענ רעד וצ ןעדנעוו ךיז
 ,טייהנעגנַאנרעפ רעטייוו ץנאנ רעד ןופ טינ ןעגנַאפנָא לַאפ ןעזעיד ןיא
 יד חכמ ןעגנַאנרעד נָאט וצ טנייה זיב זיא ןעמ סָאו םעד ןופ טינ
 ןעוו ,ךילנהעוועג סע טוהט ןעמ יו ,ןעטייצ עטסטלע יד ןיא רעקלעפ
 ןופ ,טרהעקרעפ רונ ,ןעננושרָאפכָאנ עכילטכישעג-רוטלוק טכבַאמ ןעמ
 רעטכייל ןייז זנוא סע טעװ ױזַא לייוו ,ןעטייצ עכילטכישענ עיינ יד
 .ןינע ןעטכייל טינ רָאנ ןעזעיד ןהעטשרעפ וצ

 גידנעגנַאפנָא ,קירוצ אּפָארייא ןופ עטכישענ יד נידנערעטעלב
 רעד זַא ,טקַאפ ןעטנַאסערעטניא זַא ןעמ טניפענ ,טייצ רעזנוא ןופ
 ןופ גָאט רעטשרע רעד סלַא ןסחי אזא ןערָאװעג זיא רַאונַאי רעט1
 ר ח ַא י 2 8 0 עּפַאנק טימ טשרע רעקלעפ עכילטסירק ייב רהָאי ַא
 רעשיזיוצנַארפ ַא טָאה 1808 ןיא זַא ,ךיז ןעסיוורעד ריס .ק י ר ו צ
 זַא .להעפעב ַא ןעזָאלעגסױרַא רעטניינ רעד לרַאק ןעמָאנ ן'טימ גינעק
 ,רעטייוו ךיז ןעסיוורעד רימ .רהָאי-יינ ןייז לָאז רַאונַאי רעט1 רעד
 -נוא טימ לעיּפשייב ןעזעיד טגלַאפעגכַאנ ןעמ טָאה דנַאלגנע ןיא זַא
 -רעד טרעוו ייברעד .,1792 ןיא ךילמענ ,רעטעּפש רהָאי 200 רהעפעג
 ןעפורענסיורַא טָאה רעדנעלַאק םעד ןיא גנורעדנע עזעיד זַא ,טלהעצ
 ,ךעלדיימ עטלַא ןופ לעיצעּפס ןוא ןעיורפ ןופ רָאנ טינ ןעטסעטָארּפ
 -עננוא טימ רעטלע גנילצולּפ ןענופעג םעד ךרוד ךיז ןעבָאה עכלעוו
 ,עטמַאעב עניילק ןוא רעטיײברַא ןופ ךיוא ןרעדנַאז ,געט 90 רהעפ
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 -סעשט רדרָאל רעטסינימ םעד ןעסַאג יד ןיא טנלַאפרעפ ןעבָאה עכלעוו
 "! טַאנַאמ יירד ערעזנוא קירוצ זנוא ביג, :;ןעיירשעג טימ ךלעיפרעט
 -רעפ טלָאװעג טינ רעכיג רעדָא טנעקעג טינ ןַאד טָאה םלֹוע רעד
 ,רהאידיינ ַא ןופ עטַאד יד ןערעדנע טינ לָאז ןעמ יו ןוא ןעוו זַא ,ןהעטש
 ןומ טייצ רעכילריטַאנ רעד ןיא טינ דעישרעטנוא ןייק רָאנ סע טכַאמ
 ןעביג עכלעוו ,סרעּפרעק עשילמיה יד ןופ ןעננונעוועב יד ןיא ,רחָאי
 .טייצ יד ןעטסעמ וצ טייקכילנעמ יד זנוא סע

 -עג ַאּפָארייא-טסעװ ןיא ןעמ טָאה גנורעדנע עלעיציּפָא עזיד זיב
 ןיא סָאד יו ,סַאמטסירק ןופ גָאט םעד ןיא רהָאי ןעיינ םעד טרעייפ
 רעכלעוו ,ןעסיורנ םעד ?רַאק ןופ טייצ רעד ןיא ןערָאװעג טרהיפעגנייא
 רעד עקַאט ןזיא סלַאמאד .טרעדנוהרהַאי ןעט8 ןיא טשרעהעג טָאה

 רעד זַא ,ןעניז םעד ןיא רעכילטסירק ַא ןעוועג רעדנעלַאק רעכילטסירק
 ,רעדָא טרובעג סע סוטסירק) "יטסירק סילַאטַאנ, ןופ גָאט רנעמונעגנַא
 טרָאו רעכלעו ,? ע סט י ) ,שידיא טסָארּפ ףיוא סע טפור ןעמ יו
 טנעכייצעב סָאװ ,"לַאטַאנ, טרָאװ ןעשינײטַאל םעד ןופ עקַאט טמַאטש
 ,רהָאי-יינ רעכילרעגריב רעד סלַא טנעכערענ ןעוועג ךיוא זיא (טרובעג |

 -שילננע יד ןיא לעיצעּפס ןוא דנַאלשטייד ןיא סָאװ ,סע טמוק ןופרעד
 פעיפ טרעייפעג סַאמטסירק טצעי ךיוא טרעוו רעדנעל עדנעכערּפש
 ,רַאונַאי רעט1 רעד ,רהָאי-יינ רעלעיציפָא רעד יו רהעמ

 5עיפ סע ןיא טקנוּפדנאטש ןע שימ ַאנ ַא ר ט ס ַא ןַא ןופ
 -ַאי ןעט1 םעד יו סַאמטסירק םורַא רהָאידיינ ןעננַאפוצנָא רעגיטכיר
 ר ע ט ס ע צ ר י ק רעד ךָאד זיא רעבמעצעד רעט21 רעד רָאונ

 -ַארטסַא רעד ןיא טרעוו עכלעוו ,טייצ יד זיא סָאד .רהָאי ןופ ;ג א ס |
 .(41 ?לעטיּפאק הע) סיט ס57ָא ס רע טניוו ןעפורעג עימָאנ
 םוצ טקנוּפ ןעטסטייוו םעד ףיוא גָאט ןעגיזָאד םעד ךיז טניפעג ןוז יד
 -ךרָאנ רעד ףיוא סע זיא םורַאד .געוו ןערַאבנייש רהיא ףיוא ןעדיז
 עטסגנעל יד ןוא גָאט רעטסעצריק רעד לענוק-דרע ןופ טפלעה רעכיל
 -ךעפ ,רעבָא סע ןיא לענוק-דרע ןופ טפלעה רעכילדיז רעד ןיא .טכַאנ
 רע מוז רעד רעדָא ,רהָאי ןופ נאט רע ט סננ ע ? רעד ,טרהעק
 ןעט21 םעד ןופ זַא ,ךָאד סע טסייוו רענייא רעדעי .,ס י ס ס לא ס
 רעכילדרָאנ רעד ןיא רעגנעל ןערעוו וצ ןָא געט יד ןעגנַאפ רעבמעצעד
 רהעמ ץלַא ךיז טביוה ןוז יד יו ןעהעז ריס ,דרע רעד ןופ טפלעה
 ."ןעסקַאו , געט יד יװ ןוא גָאט ןעזעיד ךָאנ לעמיה ן'פיוא

 ןעוו ,גָאט רעד זיא סָאד זַא ,ןעגָאז ןעמ טגעלפ ןעטייצ עטלַא ןיא
 -ריק םעד זיב זַא ,ןעמונעגנָא טָאה ןעמ ."ןערָאבעג טרעוו ןוז עייג, ַא
 . ױזַא סעפע ,ר ע כ אֹוו ש ץְלַא ןוז יד טרעוו רחָאי ןופ גָאט ןעטסעצ
 רעבא ,רעצריק םורַאד ןערעװ געט יד וא בָא ט בר ַא סש יזיװ
 טכיירגרעד יז זיב ,ףיוא רע דעיוו יז 0 ב ע ? רעהכאנ
 ןערעוו געט יד ןוא ,רעמוז םִא לעמיה ן'פיוא טקנוּפ ןעטסכעה רהיא
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 ןעסיורג ַא טאהעג ןעמ טָאה םיור ןיא .רעגנעל ןוא רעמיראוו
 -ַאל ףיוא) ןוז רערַאבנעיזעבנוא רעד ןופ טרובעג , יד דוכבל בוט-םוי
 רעד .("יטקניווניא סילָאס סילאטאנ :ןעסייהעגנ סע טאה שינייט
 עטנַאסערעטניא רהעז טימ ןערָאװעג טרעייפעג ןיא בוט-םוי רעגיזָאד
 זיא רעכלעוו ,רעבמעצעד ןעט28 ןעדעי סעינַאמערעצ עשרענעידנעצעג
 ערעזנוא ןיא יוװ ,רהָאי ןופ טַאנָאמ רעטצעל רעד ןעוועג טינ רָאג ןַאד
 .ןעטייצ

 יד חכמ ןעטייהלעצנייא ןיא ןעזָאלנײרַא טינ ָאד ךיז ןענעק רימ
 רעד ןיא עשירענעידנעצענ יד טימ ךיילנרעפ ןיא נעטרעייפ עכילטסירק
  ןופ טייוו וצ ןערהיפנַארַא זנוא טעװ סָאד .טלעוו רעשימיור-שיכידג
 רעד ןופ סרעטָאפ יד זַא ,ןעקרעמעב זיולב ָאד ןעלעוו ריס .,ןינע רעזנוא
 טנעקעג טינ טושּפ ןוא טסואוועג טינ ןעבָאה עכלעוו ,עכריק רעכילטסירק
 ךָאד טָאה ןעמ) ןערָאװעג ןערָאבעג זיא סוטסירק סוזעי ןעוו ,ןעסיוו
 -רעדגואו, עזעיד ןענעוו ןעטקַאפ עשירָאטסיה םוש ןייק טּפיוהרעביא

 ןעשימיור ןעטלַא םעד טימ טצונעב עקַאט ךיז ןעבָאה ,(טרובעג "ערַאב
 סָאד םוא ,"ןוז רערַאבגעיזעבנוא רעד ןופ טרובעג יד דובכל בוט-םוי
 עסיוועג ךָאנ ,זיא סָאװ ,טָאנ א ןופ טרובעג רעד טימ ןעלּפינקרעפ וצ
 -רוטלוק עניטייצרַאפ ענעדעישרעפ ייב רעטעגדןענוז ןענעוו ןעדנעגעל
 ַא ןופ ןוא "טסייג ןעגילייה , םעד ןופ ןערָאװעג ןערָאבעג ,רעקלעפ
 יה ."הלותב,

 -כיוו יד ןֹופ רענייא סלַא טרעייפעג טצעי טרעוו סָאװ ל?עטינ רעד
 -טרָאפ ַא ךילנענייא זיא ,םיבוט-םימי עכילטסירק עטסערג ןוא עטסניט
 ןעבָאה עכלעוו ,רעקלעפ עלעיפ ייב גָאטרעייפ ןעטלַא ןַא ןופ ננוצעז
 ךיוא םוראד ןעבָאה ןוא טָאנטּפיוה םעד סלַא ןוז יד טעטכארטעב
 וצ ןא טגנַאפ יז ןעוו ,גָאט םעד ןיא "ןוז ענערָאבעג-יינ, יד טרהערעפ
 רעדנעבעלפיוא רהיא ןיא "ןעסקַאװ, וצ ןוא לעמיה ןיא ךיז ןעביוה
 .("טסנעידנעצעג ןוא ןרעטש , רעביא ד עגַאלייב העז) .טפַארק

 ןעכַאמ וצ רעגיטכיר לעיפ ,טנַאזעג יו ,סע ןיא סלַאפנעדעי

 רעט21 רעד  .רַאונַאי ןעט1 םעד רעדייא ,רהָאידיינ רַאפ סַאמטסירק
 ד ַא ר ע פ ןע ט מ י ט ש ע ב א ךָאד טנעכייצעב רעבמעצעד
 ערעדנַא עלַא ןופ ןעדיישרעטנוא טכייל םהיא ןעק ןעמ  .רהָאי ןיא
 .ר ע ט ס ע צ ר י ק רעד ןיא רע סָאװ ,טימרעד רהָאי ןעדעי געט
 -דרָאנ רעצנַאג רעד ןיא ןוז רעד ןופ "דלומ רעד ,ןעגָאז וצ ָאז ,זיא סָאד
 ןָא טגנַאפ ןוז יד ןעוו ,טנעמַאמ רעד ,?ענוק-ררע ןופ טפלעה רעכיל
 ןֵא ןעביוה געט יד ןעוו ןוא ננילחירפ םוצ רעדעיוו עזייר עראבנייש רהיא
 | .רעגנעל ןערעוו וצ

 םעד רהָאייינ רַאפ ןעכַאמ וצ ןעוועג טלָאװ רעבָא רעניטכיר ךָאנ
 עימַאנַארטסַא רעד ןיא ןעפורעג טרעוו סָאװ ,גָאט םעֶד ,ץרעמ ןעט1
 .(ג ָא ט כיי ? ג סגנילהירפ) "סקַאניױװקע לָאנרעוו,
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 טנעכערענ ןָא ןעטייצ עטסטלע יד ןופ עקַאט ןעמ טָאה םיור ןיא
 -וצ יױזַא זיא רהאי ןופ גנַאפנַא רעד .ץרעמ ןעט1 םעד ןופ רהָאידיינ
 זַאנ סיוועג זיא סע סָאװ ,גנילהירפ ןופ גנַאּפנָא | טימ ןעלאפעגנעמַאז
 -טהענעגנאנוא רעד ןיא רהָאידיינ טרעייפ ןעמ זַא ,טנייה יו ,רעכילריט
 יפעק ןוא עטסעצריק יד ןענייז נעט יד ןעוו ,רהָאי ןופ טייצ רעמס
 .רעדנעל-רדַרַאנ יד ןיא עטסעט'

 טימ רעדנעלַאק ןעשימיור םעד ןעמונעגרעביא ןעבָאה ןעטסירק יד
 -ַאמ ירד ןופ נעט עכיילננוא יד טימ ןוא ןעטַאנָאמ ענייז ןופ ןעמענ יד

 -ענרעביא ךילסילש ייז ןעבָאה רהָאי ןומפ גנַאפנַא םעד רעבָא ,ןעטַאנ
 םעד ןופ ןעטַאנָאמ יד ןופ ןעמענ יד .רָאונַאי ףיוא ץרעמ ןופ ןעגָארט
 -נֵא ןעבַאה רעמיור יד זַא ,רַאלק רעבָא ןענייצ רעדנעלַאק ןעכילטסירק
 .ץרעמ ןעטשרע םעד ןופ גנונכער רעייז ןעננַאפעג

 .רעדנעלַאק ןעשימיור םעד ןופ ןעגנורעדנע יד

 רעמיור יד זַא ,ןעטפירש עטלַא ןופ טסואוועגנ טינ טלָאװ ןעמ ןעוו
 סע ןעמ טלָאװ ,ץרעמ ןעטשרע םעד ןופ רהָאי-יינ טנעכערעגנ ןעבָאה
 ןעניטנייה םעד ןיא ןעטַאנָאמ יד ןופ ןעמענ יד ןופ ןעסילש טזומעג

 רעטפלעווצ רעד זַא ,לשמל ,טהעז ןעמ ןעוו .רעדנעלַאק ןעכילטסירק
 ר ע ד טעטיידעב סע סָאװ ,רעבמעצעד ןעפורעג טרעוו טַאנַאמ
 עקַאט ךָאד טביילב ,ךַארּפש רעשינייטאל רעד ןא ר ע ט נ ח ע צ
 טנעכערעג רהָאי ןופ טייצ עזעיד זיא לָאמַא זַא ,ןופרעד ןעננירד וצ רָאנ
 ,טַאנַאמ ןעטנחעצ םעד רַאפ ןעוועג

 -ַאק רעשימיור רעטלַא ץנַאנ רעד .ןעוועג עקַאט סע זיא ױזַא
 רעטעּפש טשרע .םישדח ן| ה ע צ ןופ ןענַאטשעב ןזיולב זיא רעדנעק
 ןעמיטש רעסעב לָאז סע םוא ,םישדח ייווצ ךָאנ טצעזענוצ ןעמ :טָאה
 עשירענעירק יד ןעבָאה טָאנָאמ ןעטשרע םעד  ,רהָאידענוז םעד טימ
 -רעפ סרעדנַאזעב ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,טָאנבָא םוצ טעמדיוועג רעמיור
 טאה םוראד ןוא ,טָאנסנעירק םעד ,ס ד א ס ֹוצ :ךילמענ ,טרהע
 ,(ץרעמ) סרַאמ ןעמָאנ םעד ןעגַארקעג טַאנַאמ רעזעיד ךיוא

 ןעוועג ןיא ןעטַאנַאמ עשימיור 10 עטשרע יד ןופ גנונדרַא יד |
 : יוֹזַא

 ,סרַאמ טָאנ-סנעירק ןופ ערחע וצ -- ס רַא מט (
 ,(סונעוו) טידָארּפַא ןיטענ רעד ןופ ערהע ֹוצ --סולירּפַא (2
 ס'רוקרעמ ,ַאיַאמ ןיטענ רעד ןופ ערהע וצ -- א *ַא מס (2

 ,רעטומ
 תונותח ןופ ןיטענ יד ,ןָאנוי ןופ ערהע וצ -- ס וי נ ןי 4

 .יֹורפ ס רעטיּפוי ןוא
 .רעטפניפ - סיי ט ניווק 6



 ס עג אל יי ב 508

 .רעטסקעז - סיל יט פסק ע ס 6
 .רעטעכיז--רעבמעטּפעס (
 .רעטכַא -- רע בָא טקָא (8

 .רעטניינ--רעכנמעווָאנ (9
 .רעטנהעצ - רעבמעצעד 0

 :ןעטאנַאמ ענעבענענוצ ייווצ יד טגלָאפעגנ ןעבָאה רעהכאנ
 .סונַאי טָאג ןופ ערהע וצ - סיר אונאי (1
 ,םיתמ ןופ טָאג םעד ןופ ערהע וצ -- ַאֹורבעפ (2

 גנילהירפ ןיא ןעגנַאפעגנַא ַאזלַא ךיז טָאה רהָאי רעשימיור רעד
 טַאנַאמ ַא םימ טגירנעעג ןוא ןעטכַאלש ןוא געירק ןופ טָאג םעד דובכל
 ףךיוא רעבָא ,שירענעידנעצענ ןעווענ זיא סָאד .,תומשנ ריכזמ ןופ
 -עֶאַּפ ךיוא ןוא רענילק לעיפ סלאפנעדעי ןוא ׁשיִנָאל ןעסַאמרעסיוװענ
 ןערָאװעג טרַאּפשעגנײרַא זיא רַאורבעפ ןעוו ,גָאט וצ טנייה יו רעשיט
 וצ געט עכיילננוא טימ ךָאנ וצרעד ןוא טָאנָאמ רעטייווצ רעד סלַא
 רעד ןעוועג זיא רַאורבעפ זַא ,רעהירפ ,רהָאי-רוביע ןַא ןענעכייצעב
 וצ ןעצעזוצוצ ךילריטאנ ןעוועג סע זיא ,רהָאי ןופ טַָאנָאמ רעטצעל
 ,רהָאידךענוז {טימ רעדנעלַאק םעד ןעכיילנוצסיוא םוא ,גָאט ַא םהיא
 -בעפ עדַארג לָאז םוראוו .זירּפַאק ַא יו טושּפ סיוא סע טהעז טנייה
 רעדנַא רעכלעוו דנעגריא יוװ רעגינעוו ,נעט 28 ןעבָאה ךילנהעוועג רַאור
 נָאט א ךָאנ ןעבענוצ םהיא ןעמ לָאװ םוראוו ןוא ,רהָאי ןופ טַאנָאמ
 ףָאנ זנוא טיג ףױרַאד טרָאװטנַא עניטכיר ַא ? רהָאי-רוביע ןַא ןיא
 ןעוועג זיא ראורבעפמ ןעכלעוו ךָאנ ,רעדנעלַאק רעשימיוו רעטלַא רעד
 רהעמ לייוו ,געט 223 ןוא 22 ןעבָאה טנעלפ רע .טַאנַאמ רעטצעל רעד
 .טושּפ ץנאנ -- רֶהֲאי ןופ עד:ע וצ ןעביילב טינ םהיא רַאפ טנעלפ

 ו ןעטיבעגרעביא ןענייז סיליטסקעס זוא סיליטניווק ןעמעג יד
 סרעזייק יד דובכל עירעּפמיא רעשימיור רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןערָאװ
 סרעזייק עשימיור ערעדנַא .סוטסונַא סויווַאטקָא ןוא ראזעצ סוילוי
 ךָאנ לָאז ןעמ זַא ,דובכ ןעבלעז םעד ןעגירק טלָאוװענ רעטעּפש ןעבָאה
 םויה דע ןענייז עכלעוו ,ןעשַאנָאמ ערעדנַא יד ןעפור ןעמענ ערעייז
 ןעוועג זיא ןָארענ ןאריט רעד) להָאצ רעייז ךָאנ טנעכייצעב ןעבילבעג

 -עג טינ סע טָאה טלעוו יד רעבָא ,(עניציינרהע עכלעזַא ןופ רענייא
 -ַאק ןעכילטסירק-שימיור םעד ןיא ןענייז ױזַא ןוא ,ןענעקרענא טלָאוו
 :ףךילמענ ,ןעמָאנ ןעלעיצעּפס א ןהִא טַאנָאמ 4 ןעבילברעפ רַאדנעל
 ןעמיטש עכלעוו ,רעבמעצעד ןוא רעכמעווַאנ ,רעבָאטקָא ,רעבמעטּפעס
 ,רהָאי ןופ ןעטַאנָאמ יד טימ ?הָאצ ןיא טינ רָאג

 (1 :טינ טמיטש רעדנעלַאק רעכילטסירק רעניטנייה רעד ,ץרוק
 ַא ןופ ןַא טינ ךיז טגנַאפ רע לייוו ,ןעטייצ-סערהָאי עגיטכיר יד טימ
 ,נננכערטייצ עכילטסירק יד טימ (2 ,טייצ-סערהָאי רעטמיטשעב
 -עג ןעמונעגנא זיא סָאװ ,גָאט םעד ןופ ןַא טינ ךיז טננַאפ רע ?ייוו
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 ןעשימיור םעד טימ (2 ןוא ,גָאטסטרובעג סע סוטסירק םסלַא ןערָאוװ
 .ןערָאװעג טהערדוצ ןיא רע ?ייוו ,אפוג רעדנעלאק

 עשילמיה יד ןתפ ןעגנוגעוועב יד ךָאנ טייצ ןופ ןעגנומסעמ יד
 ,סרעּפרעק

 זנוא ןעבינ עכלעוו ,סרעּפרעק עשילמיה יד ןופ ןעגננונעוועב יד
 -ַאק ַא ןעלעטשוצנעמאזוצ ןוא ןעטייצ יד ןעטסעמ וצ טייקכילגעמ יד
 יד ןייא ןעלייהט ריס ױזַא יו ,טינ ךילריטאנ ךיז ןערעמיק ,רעדנעל
 .געט ןוא ןעכַאװ ,ןעטַאנָאמ יד ןעביג רימ ןעמענ רַאפ סָאװ ןוא ןעטייצ
 ףיז ןעהערד ,רעניטכיר רעדָא ,נעוו ןעטמיטשעב רעייז ךיז ןעהעג ייז
 -יוו .םיור-טלעוו ןעכילדנענוא םעד ןיא עצעזענ-רוטַאנ עניבייא ךָאנ
 ףיוא הנבל יד טעװ ,טַאנָאמ ַא ןיא ןענעכער טינ ןעלַאז רימ געט לעיפ
 רהיא ןעכאמ וצ רהיא טמהענ סע עכלעוו ,טייצ יד ןערעדנע טינ רָאה ַא
 ןעלָאז רימ ןעטַאנַאמ לעיפיוו ןוא ,דרע רעד םורַא עזייר עטמיטשעב
 רעד םורַא דרע רעד ןופ גנונעוועב יד טעוו ,רהָאי ַא ןיא ןענעכער טינ
 -סערהָאי יד גיננעהבָא ןענייז גנוגעוועב רעניזָאד רעד ןופ סָאװ ,ןוז
 ,ןערעוו טרעדנעעג טינ רָאה ַא ףיוא ,ןעטייצ

 טנייצרעביא ןעשנעמ ךיז ןעבָאה טייהרהאוו רעניזַאד רעד ןיא
 ןעטייברַאסיױא טריבורּפ ןעבָאה ייז רונ יו ,ןעטייצ עטסעטלע יד ןיא
 -עב עימַאנַארטסַא יד .ןעקעווצ עשיטקַארּפ ערעייז רַאֿפ חול א סעּפע
 ס דרע רעד ןופ ןעמוק עכלעוו ,געט יד םוראוו ,שיטאמעטַאמ טזייוו
 רעד ןופ ןעגנונעוועב יד טימ טינ ןעמיטש ,סקַא רהיא םורַא גנוגעוועב
 טימ טנערעלעג סע טָאה עקיטקַארּפ יד רעבָא .ןוז רעד םורַא דרע
 עימָאנַארטסַא עשיטַאמעטַאמ יד רעדייא ,רעהירפ ןערהאי רעדנעזיוט
 | .ןערָאװעג ןערָאבעג רַאנ זיא

 ןענייז סרעדנעלאק ענעבילבענרעביא טנייה ןוא עגיטייצראפ עלַא
 רעסעב ןעלָאז ייז םוא ,ןערָאװעג טסקיפעג ןוא טרעדנעעג לָאמנייא טינ
 ועד ןיא טמהענ סע עכלעוו ,טייצ רעד טימ ןעמיטש רעניטכיר ןוא
 רעד םורַא עזייר עכילרהעי רהיא ןעכַאמ וצ דרע רעזנוא טייקכילקריוו
 רעשימיורשילױטַאק רעניטנייה רעד זַא ,רהיא טניימ רעמָאט .ןוז
 ,טייצ רעגיזָאד רעד ףיוא גוצעב ןיא רענעמַאקלָאפ ַא זיא ראדנעלַאק
 ןיולב ,רעניילק ץנַאג ַא עקַאט ויא רעלהעפ רעד .תועט א רהיא טָאה
 סָאד לָאז ןעמ ביוא רעבָא ; רהַאי 4000 ןופ ףיולרעפ ןיא נָאט ןייא
 םורַא ןעלאפסיוא רַאונַאי רעטשרע רעד טעוו ,טרעדנעעננוא ןעזַאל ױזַא
 יד רַאפ .,רעטעּפש רהָאי דנעזיוט 220 טימ רהעפעגנוא טייצ-חסּפ
 ַא ןופ ףיולרעפ ןיא רעלהעפ ַאזַא ןיא ןעשנעמ ַא ןופ טייצ-סנענעל
 ןענייז טייהשנעמ רעד ןופ ןעבעל םעד רַאפ רעבָא ,עגר א רונ רהָאי
 ןעגנונכער יד ךָאנ) טייצ עצרוק ַא רהַאי עדנעזיוט עטרעדנוה וליפא
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 ףיוא ןעשנעמ ןעריטסיזקע רעשרָאפ-רוטאנ ערעדנַא ןוא ןענַאלָאעג ןופ
 ןעדנוקעס יד ןופ ןרעוו זייווכעלסיב ןוא ,(ןערהָאי ןענַאילימ דרע רעד
 -חול יד ןיא ךיטש ַא עקַאט ןעכַאמ עכלעוו ,ןעטַאנָאמ ןוא ןעכָאו ,געט
 | .ןעגנונבער

 ַא ןענעכער וצ ןעגנַאפעגנַא טָאה ןעמ ןעוו ,רעבָא ןעטייצ יד ןיא
 ץנַאנ ןעוועג ןערעלהעפ עכלעזַא ןענייז ,ןעטַאנָאמ הנבל יד ךָאנ רהָאי
 טייוו יו ,טנייצעג רהָאי עכילטע ןופ ףיולרעפ ןיא ןעבַאה ןוא עסיורג
 .ןעטייצ-סערהָאי עכילריטַאנ יד טימ טינ טמיטש חול רענעמונעגנָא ןַא
 -חנבל ןעגיטייצרַאפ םעד ןָא ןעטלַאהעג ךיז ןעטלָאװ ןעדיא רימ ןעוו
 -הירפ ןיא נידנעטש טינ ןעלַאפעגסיױא חסּפ רעזנוא טלָאװ ,רעדנעלאק
 ץלַא טמוק סע יוװ טקנוּפ ,רהָאי ןופ ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא רָאנ ,גניל
 רעיפ ,עלַא ךרוד ןעכַאמ עכלעוו ,געטרעייפ עשינא'דמחמ יד טימ רָאפ
 רענַאדמחמ יד) רהֶאי 19 עדעי ןופ ףיולרעפ ןיא ןעטייצ-סערהָאי
 .(געט 899 ןופ רהַאי-הנבל ןעטלַא םעד ןָא ץלַא ךָאנ ךיז ןעטלאה

 ,סרעדנעלאק רענַאירָאגערג ןוא רענַאילוי רעד

 גנורּפש ןעטייוו וצ ַא טננַאלרעד ָאד רימ ןעבָאה עלייוורעד רָאנ
 -ַאק ןעשימיור םוצ ןערהעקמוא ךיז ריִמָאֿל .טייהנעגנַאנרעפ רעד ןיא
 .רעדנעל

 -נעלַאק ןערעהירפ םעד ןעמ טָאה רַאזעצ סוילוי ןופ טייצ רעד ןיא
 טייצ רענעי ןופ ןעמַאנַארטסַא עטסעב יד .טסקיפענ ךילדנירג רעד
 -ַאק ןעכילרעגריב םעד ןעכיילגוצסיוא םוא ,ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז
 טרהיפעגנייא ןעמ טָאה ןַאד .רהָאי ןעשימַאנַארטסַא ן'טימ רעדנעל
 -עגנייא ןעמ טָאה סָאד רהָאי 4 עֶלַא (רהָאי-רוביע) "טסקעסיב , םעז
 .ןעדנוטש 6 רהעפעגנוא טימ נעט 208 טרעיוד רהָאי ַא ?ייוו ,טרהיפ
 ,גָאט רעצנַאנ ַא רהעפעגננוא וצ ,ָאזלַא ,טסקַאװ רחָאי 4 ןופ ףיולרעפ ןיא
 טגַארט רַאדנעלַאק רעזיד .נעט 806 רהָאי םעד ןעמ טנעכער ןאד ןוא
 - .רענַאילוי ר ע ד :ןעמָאנ םעד

 ןעשימיור ןעטלַא םעד ןערעדנע טזומענ ןעמ טָאה טייצ רענעי וצ
 -םיוא רהעמ ץְלַא רע טָאה זייווכעלסיב ?ייוו ,רעבירעד רונ טינ חול
 סָאד ,רהָאי-זענוז ןעשימָאנַארטסַא םעד טימ ןעמיטש וצ טרעהעג
 ךרע יד זיב טמהענ סע סָאוװ ,טייצ רעכילקריוו רעד טיס ; טפייה
 טָאה ןעמ לייוו ,רעבירעד ךיוא ןרעדנָאז ,ןוז רעד םורַא זיירק ַא טכַאמ
 עלעיצנאניפ ןוא עשיטילַאּפ בעילצצ ט 7 ע ד ניו ו ש ע ג  ייברעד

 טימ חול ןעכילרענריב ןעטלַא םעד ןעכיילנוצסיוא טכער סָאד
 עטסכעה יד) ספיטנָאּפ יד וצ טרעהעגנ טָאה רהָאי ןעשימָאנַארטסַא םעד
 רעכילטסירק רעד רַאפ רהָאי 420 רהעפעננוא טיס ,,(רעטסעירּפ
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 פעוו ,חול ןעטלַא ןעצנאנ םעד טרעסעבעגנסיוא ןעמ טָאה גנונבכער-טייצ
 הנבל רעד ןופ ןעננונעוועב יד ךָאנ טלעטשעגנעמאזוצ ןעוועג זיא רעכ
 םעד ןעשיווצ זַא ױזַא -- געט 398 טלהעצעג ןַאד טָאה רהָאי ַא ---
 -רעטניא רהַאי ןעטייווצ ןעדעי ןעמ טָאה רַאורבעפ ןעט24 ןוא ןעטס
 םעד ןוא נעט 99 ןופ טַאנָאמ ַא לָאמ ןייא (טלעטשעגניירא) טרילַאק
 .געט 938 ןופ טַאנָאמ ַא לָאמ ןעטסקענ

 "ר ע מ ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג טָאה טָאנָאמ-רוביע רעניזַאד רעד
 סָאװו ,ס ע ס ר ע מ טרָאװ םעד ןופ טמאטש) סוינ ַא ד ע ס
 זופ טייצ רעינזָאד רעד וצ זַא ,טנעכער ןעמ .תוריכש ,ןיול טעטיידעב
 ןופ תוריכש יד םיור ןיא ןעלהָאצ ךילנחעווענ סע ןעמ טגעלפ רהָאי
 .(רעטיײברַא ןוא רענעיד

 עכילרענריב 4 ןופ ףיולרעפ ןיא זַא ,ןעמוקעגסיוא סע זיא ןַאד
 ןעמאזוצ נעט 2868 לָאמ 4 :ךילמענ ,געט 1469 ןעוועג ןענייז ןערהָאי
 -סיוא טָאה סָאד ,רהָאי 2 עֶלַא נעט 23 ןוא 22 ןופ ןעננוצעזוצ יד טימ
 ישנ זיא סָאװ ,רהָאי ַא גָאט לעטרעפ ַא ןוא 800 ךילטינשכרוד טכַאמעג
 -ָאנַארטכַא םעד ראפ ר הע מס גָאט ןע צ נ ַא נ א טימ ןעוו
 גנורעדנע ןַא ןעכַאמ טזומעג רעדיוו ,ָאזלַא ,טָאה ןעמ .,רהָאי ןעשימ
 -יטכיר םוצ רעטנעהענ ןעמוק וצ םוא ,רעדנעלַאק ןעניזָאד םעד ןיא
 סלָאמַאד סע ןעבָאה ,עשיכירג לעיצעּפס ,ןעמַאנָארטסַא יד יו ,רהָאי ןענ
 געט לעטרעפ א טימ 808 :ךילמענ ,טנעכערעגסיוא

 "יא םיור ןיא ןעמ טָאה ןעננוכיילגסיוא רעדָא ןעננורעדנע עזיד
 "צפיוא טאהעג ??כב ןעבָאה עכלעוו ,ספיטנָאּפ יד וצ ןעזָאלעגרעב
 ןוא עזעינילער יד ןעמיטשעב וצ םוא ,רעדנעלַאק םעד ףיוא ןעסַאּפ
 עכלעוו ,רעטסעירּפ .עטסכעה עזיד ןופ ענינייא .געטרעייפ עלַאנָאיצַאנ
 היז ןעבָאה ,ןערעוו ןעבילקענסיוא רהָאי סעדעי ךילנהעוועג ןעגעלפ
 -עווצ עכילנעזרעּפ ערעייז רַאפ טכער ןעינזָאד םעד טימ טצונעב רעבָא
 יד ןיא געט רעגינעוו רעדָא רהעמ ןעלהעצניירא ןענעלפ ייז .ןעק
 -להאוו ערעייז ראפ טסַאּפעג רעסעב טָאה סע יװ ,ןעטַאנַאמ-רוביע
 ,טכער סעזיד טכיורבסימ טייוו יוזא ןעמ טָאה זייווכעלסיב .ןעקעווצ
 םעד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד זיא רַאזעצ סוילוי ןופ טייצ רעד וצ זַא
 .ט ַאנ ַא מס יי ר ד ןעװעג רהָאי ןעשימַאנַארטסַא ןוא ןעליוויצ

 -עהערדרעפ ןוא ןעננושלעפ עכלעזַא וצ ףוס ַא ןעכַאמ וצ םֹוא
 -טסַא עטסעב יד ןפ הטָאר םעד ןעמנעגנָא רַאזעצ סוילוי טָאה ,ןעסינ
 -הנבל םעד טייז ַא ןַא ןעצנאנ ןיא ןעזָאל וצ טייצ ןייז ןופ ןעמַאנַאר
 .ןוז ר ע ד ד ַא נ ןזיולב רהָאי ליוויצ םעד ןערילונער וצ ןוא חול
 -ךןענוז א ןופ גנעל עכילטינשכרוד יד זא ,טנעכערעג טָאה ןעמ יו יזַא
 עדעי גָאט 1 ןעצעזוצוצ טרהיפעגנייא ןעמ טָאה ,געט 80874 ןיא רהָאי
 .ןוז רעד טיפ ןעמיטש לָאז רעדנעלַאק רעד זַא ,רהָאי 4
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 רעד זַא ,ױזַא רעדנעלַאק םעד ןעננערב וצ קירוצ רעדיוו םוא
 םעד ןעמוקסיוא לָאז (גנילהירפ ןופ גָאטכיילג) סקָאניװקע לַאנרעװ
 -ַאלשעב ןעמ טָאה ,טנעכערעגסיוא ןַאד סע טָאה ןעמ יו ,ץרעמ ןעט5
 -טייצ עכילטסירק יד ראפ רהָאי 04 טימ ןעהעשענ ןיא סָאד) ןעס
 858 ןופ רהָאיהנבל ןעניטייצרַאפ םעד ןערעגנעלרעפ וצ (גנונכער
 געט 445 טבַאמעגסיוא ,ָאזלַא ,טָאה סָאד .געט 90 עצנַאנ ףיוא געט
 | .רהָאי םענעי ןיא

 י-וגער גננערטש ןוא ןעטרעסעבענסיוא לעיפ ןעזיד ךָאנ ךיוא רעבָא
 רהָאי 4 עדעי ןזַא ,ןעמוקעגסיוא סע ןזיא רעדנעלַאק רענַאילוי ןעטריל
 -ַארטסַא ןַא ןופ גנעל יד יו יזַא .טניטעּפשרעפ לעסיבַא ןעמ טָאה
 רעלעטשנעמַאזוצ יד יו ,נעט 286874 עלופ טינ ןיא רהָאי ןעשימָאנ
 + *נוטש סם געט 809 רונ ,ןעמונעגנַא סע ןעבָאה רעדנעלַאק רענַאילוי ןופ
 ןַא רהָאי ןעדעי טכַאמענ סע טָאה ,ןעדנוקעס 46 ןוא ןעטונימ 48 ןעד

 -ילק א ןיא סָאד .ןעדנוקעפ 14 ןוא ןעטונימ 11 ןיא דעישרעטנוא

 ןופ ףיולרעפ ןיא רעבָא ,רהָאי ןייא זיולב ןענעכער רימ ןעוו ,טייקנינ
 -רעטנוא ןַא ןיוש סָאד טכַאמ (רהָאי 128 רעיונעג) טרעדנוהרהאי ַא
 , | .נָאט ןעצנַאג ַא רהעפעננוא ןיא דעיש

 .טרעדנוהרהַאי ןעדעי טימ זַא ,ןעוועג זיא ןופרעד טָאטלוזער רעד
 רעסערג ץְלַא ןערָאוװעג רעדנעלַאק רענַאילוי םעד ןיא רעלהעפ רעד ןיא
 ירָאנערג טסּפַאּפ ןופ טייצ רעד וצ סע ןעמ טָאה םוראד .רעניטנעק ןוא
 ןַא ןעפורעגנעמַאזװצ רעדיוו ,1882 ןיא ךילמענ ,ןעטנהעציירד םעד
 -עג יינ סָאד ןופ טָאה ןעמ ןוא ןעמַאנַאדטסַא עטסואוועב ןופ הפיסא
 םעד טימ ןעמיטש רעסעב לָאז רע זא ,רעדנעלַאק ןעשימיור םעד טסקיפ
 ,רהָאי-ןענוז

 ןעטנייצעגנַא-ךעביױא םעד ךרוד זַא ,ןענופעגסיוא ןַאד טָאה ןעמ
 ףיוא טניטעּפשרעפ ןעמ טָאה רעדנעלַאק רענַאילוי םעד ןיא רעלהעפ
 טָאה ,טייצ-ןענוז רעניטכיר רעד וצ ןעמוק וצ םוא ןוא ,נעט 10 עצנַאג
 -ערעג*לָאז 1882 ןופ רעבָאטקָא רעטק רעד זַא ,ןעליופעב טסּפַאּפ רעד
 -ו א טושּפ ױזַא טָאה ןעמ .רעבָאטקָא ןעט18 םעד ראפ ןערעוו טנעכ
 .רהֵאֹי םענעי ןופ חול םעד ןיא ןעטַאד 10 טפ יה עג רע ב

 -טסַא םעד טימ רעדנעלַאק םעד ןעכיילנוצסיוא רעיונעג ךָאנ םוא

 ןיױלב ןענעכער וצ טרהיפעגנייא ןַאד ןעמ טָאה ,רהָאי ןעשימַאנַאר

 |ע גיר הע י-יט רע דנוה ןע טר עי פ ןעדעי ןופ םענייא
 ןייז טעוװ רהַאי רעט2000 רעד ,לשמ?ל) רהָאי-רוביע ןַא רַאפ ר ה ַאי

 .(2800 ןוא 2200 ,2100 ןערהָאי יד טינ רעבָא ,רהָאי-רוביע ןַא

 רעד :ןעמָאנ םעד סע טגָארט רעדנעלאק רעטרימרַאפער רעזיד
 ינַאג רעד ןיא ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא רע .רענַאיראגע רג

 ,טלעוו רעשילוטַאק רעצ
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 םהיא טנַאזטנע רעבָא ךיז טָאה עכריק עשיסקָארָאטרַא-שינירג יד
 א ןופ ןערָאװעג טרהיפעננייא זיא עמראפער עזיד ?לייוו ,ןעמחענוצנַא
 .עכריק עגיזָאד יד טרהיפ נָאט וצ טנייה זיב ןוא .טסּפַאּפ ןעשימיור
 -לוזער רעד .רעדנעלאק רענַאילוי םעד ךָאנ ןעננונכער-טייצ ערהיא
 ןיא לשמל יו ,רעדנעל עשיסקָאדָאטרַא-שיכירג יד ןיא זַא ,זיא טָאט
 עצנַאג ףיוא רהָאי םעיינ ן'טימ טנייה ןיֹוש ןעמ טניטעּפשערפ ,דנַאלסור
 םעד ןעמהעננַא טינ טרָאד טעװ ןעמ ביוא ,טייצ רעד טימ .געט 2
 -וקסיוא רהָאי-ינ ןוא סאמטסירק ןעלעוו ,רעדנעלאק רענַאירָאנערג
 .גנילהירפ ןיא ןעמ

 יד ןעו ,ןעטייצ ערעזנוא ןיא וליפא סָאד ,ָאזלַא ,ןעהעז רימ
 רעטסכעה רעד זיב טכיירגרעד טָאה טפַאשנעסיוו עשימַאנַארטסַא
 "ַאק ַא טימ ןעסינעהערדרעפ ןוא סרעטנַאלּפ ךָאנ רימ ןעבָאה ,עפוטש
 ןעו ,ןעטייצ עטלַא יד ןיא ןעוועג ןיוש סע זיא יו טנייה .רעדנעל
 -עג טָאה ןעמ ןוא טָאהענ טינ ןעגנונכער עיונעג ענייק רָאנ טָאה ןעמ
 ? רעטסניפ רעד ןיא ,ןענָאז וצ ָאז ,טּפַאט

 ,םרעדנעלאק עטשרע יד ןוא הנבל רעד ןופ ןעגנוגעוועב יד

 יד חכמ ןעטייצ ענילַאמַא יד וצ ךיז ןעדנעוו רימ רעטייוו סָאװ
 זנוא ראפ סע טרעוו רערעווש ץֵלַא ,סרעדנעלַאק ןופ גנורהיפנייא
 -נָא רעייז ןערָאװעג טכאמענ זיא סע ואוו ןוא ןעוו ,ןעלעטשוצטסעפ
 ךיוא סע ןיא ױזַא .טנעמַאדנופ רעייז ןערָאװעג טגיילעג ןוא גנַאפ
 -עבסיוא עלערוטלוק , ןוא ןעגנודניפרע עלַא ןופ גנורּפשרוא םעד טימ
 ,ןעננורעמ

 עסיוועג ףיוא זַא ,רעכיז ראמ ןעמהעננָא ןעמ געמ סלאפנערעי
 ןעשנעמ ןעבָאה גנולקיווטנע רעגיטסייג ןוא רעלעירעטַאמ ןופ ןעפוטש
 םינהנמ ,סנעביולג ,ןעננובערטש ,ןעטכיממַא ע כי? נ ה ע טאהעג
 -טייצ וצ טגננַאלעבנָא סָאװ .ןעגנוטכירנייא עכילטפַאשלעזעג ןוא
 סע זיא אז ,סרעּפרעק עשילמיה ןופ ןעננונעוועב יד ךָאנ ןעננונכער
 ןענעכערסיוא טנעקעג רעהירפ ןעבָאה ןעשנעמ זַא ,גָאט רעד יו רָאלק
 רעדייא ,טַאנָאס א ןופ ףיולרעפ ןיא חנבל רעד ןופ ןעגנונעוועב יד
 ,רהָאי ַא ןופ ףיולרעפ ןיא ןוז רעד ןופ ןעננונעוועב יד

 ןוא גָאט ןופ רעדָא סינרעטסניפ ןוא טכיל ןופ ןעגנוניישרע יד
 יד וליפא עכלעוו ףױא ,עטשרע יד ןעוועג ךילריטַאנ ןענייז טכַאנ
 עכלעוו טימ ןוא ןערָאװעג םַאזקרעמפיוא ןענייז ןעשנעמ עטסעדליוו
 -קע רַאפ ףּפמַאק ןערעווש רעייז ןיא ןענעכער טזומעג ךיז ןעבָאה ייז
 טרעיוד סע סָאװ טייצ יד רעדָא ,ןעמאזוצ טכַאנ ןוא גָאט .ץנעטסיז
 -- ןעטסקענ םעד !ויב גנַאנרעטנוא רעדָא גנַאנפיוא-|ןענוז ןייא ןופ
 זופ סָאמ עכילריטַאנ עטשרע יד ןעוועג ,ךילדנעטשרעפטסכלעז ,זיא סָאד
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 ןופ גנַאפנָא םעד ריפ גינעוו ץנַאנ ןעוועג ךָאנ זיא סָאד רעבָא ,טייצ
 ,חול ַא

 ךיז וצ ךיילנ נידנעטש ןיא עכלעוו ,סָאמ-טייצ ערעננעל ַא
 םורַא הנבל דעד ןופ גנוגעוועב יד --- טביילב ןוא ןעוועג זיא ,טסבלעז
 רעווש טינ ןיא גנוגעוועב עכילריטַאנ עגיסעמלעגער עזיד .דרע רעד
 -וצ ןעטסעדליוו םעד ןיא ןעשנעמ רַאפ וליפַא ןענעכערוצסיוא ןעוועג
 -נע יד ןוא הנבל רעד ןופ ןעגנורעדנאוו יד נידנעטכַארטעב  .דנַאטש
 ףױא) } ע ז ַא פ טפור ןעמ סָאװ ,ןעטלַאטשעג ערהיא ןופ ןעגנורע
 ןעלעטשנעמַאזוצ טנעקעג ךיוא ןעמ טָאה ,(חריה תומינּפ ;שיאערבעה
 | .חתל ןעכילרהעי ַא

 עֶלַא ייב זיא רעדנעלַאק רעטשרע רעד זַא ,םורַאד ןעניפענ רימ
 סגנַאֿפנָא טָאה ןעמ .ר ע גיי ד .ה נ ב ? ַא ןעוועג רעקלעפ-רוטלוק
 ַא ןוא תעל תעמ ַא -- טייצ ןופ ןעסָאמ עשימָאנַארטסַא ייווצ טאהעג
 א רַאפ ןעוועג טנעכערעג זיא הנבל יד סָאװו ,םעד ךרוד .טַאנָאמ
 ,ןעמַאנ ַא רעקלעפ עלעיפ ייב ןעגָארקעג ךיוא יז טָאה ,טייצ ןופ רעטסעמ
 רעטמהירעב רעד ."טָאנָאמ ט ןופ טייצ יד, ;טעטיידעב סָאװ
 הנבל יד זַא ,ןָא טזיו ר ע ? ו י ס ס ק ַא מ רעשרַאפ-ךארּפש
 : טעטיידרעב סָאװ ,שרש ַא ןופ ןעמַאטש עכלעוו ,ןעמענ ןעגָארקעג טָאה
 יד ןוא "סיסנעמ, טרָאו רעשינייטַאל רעד ,לשמל .ןע ט ס ע מ
 -ַאטש (טָאנַאמ) "ַאסַאמ , ןוא (הנבל) "סאמ , רעטרעוו עשיטירקסנַאט
 רעד ךיױוא .ןעטסעמ : טעטיידעב רעכלעוו ,"ַאמ , שרש םעד ןופ ןעמ

 : טעטיידעב "ץַאיסעמ , טרָאוװ רעשיוַאלס טּפיוהרעביא ןוא רעשיסור
 .הנבל יד ןוא טַאנָאמ ַא

 יד טימ געט יד ןעכיילגסיוא טלָאװעג רעבָא טָאה ןעמ ןעוו
 ןעננוגעוועב עניסעמלעגער יד ךָאנ טקנופ ,ןעטַאנָאמ רעדָא "סיסנעמ ,
 סָאד זַא ,ןהעזענמורַא ךיז ןעמ טָאה ,דרע .רעד םורַא הנבל רעד ןופ
 עיונעג יד ךָאנ .ןעכיילנסיוא טינ יונענ סע ןעק ןעמ זַא ,טינ טמיטש
 רעדָא ,"הנבל רעיינ, ןייא ןופ סע טרעיוד ןעגנונכער עשימָאנַארטסַא
 רעד זיב ,"דלומ, ןעפורעג סע ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא עשידיא יד יוװ
 ַא .ןעדנוקעס 8 ןוא ןעטונימ 44 ןעדנוטש 12 נעט 29 :;רערעדנַא
 .געט 2912 יוװ ,רהעמ סָאװטע ַאזלַא זיא טָאנָאמ-הנבכ

 לע םוו טסייוו רעוו --- ןעגנוטכַאבַאעב עגנַאל ךָאנ טָאה ןעמ ןעוו
 יד ךרוד גנוטסעמ-טייצ ַא זַא ,טקרעמעב -- ןעמונענ טָאה סָאד תורוד
 טינ טרעיוד ןערעדנא םוצ זיב "דלומ , ןייא ןופ ןעגנוגעוועב-הנבל
 געט 89 טרהיפענייא ןעמ טָאה ,ןעדנוטש 19 נעט 29 יוװ רענינעוו
 -נַא ןַא ןוא געט 29 ןופ טָאנָאמ ןייא :ךילמענ ,טַאנָאמ 9 ראפ
 ַאזַא זיא ןעקעווצ עשיטקַארּפ עכילנהעווענ ראפ .נעט 80 ןופ ןערעד
 ןַא ךָאנ טרפב ,גונעג ןעוועג ןעטַאנַאמ טימ נעט ןופ ןעגנוכיילגסיוא
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 טימ ןעטַאנַאמ-הנבל יד ןעכיילוצסיוא טכוזעג טינ סגנַאפנָא טָאה ןעמ
 .ןעטייצ-סערהַאי יד

 טהערד דרע יד סָאװ םעד ךרוד זַא ,ןעקרעמעב בנא ָאד רימָאל
 טזייוועב עימַאנַארטסא עכילטפאשנעסיוו יד יוװ ,ןוז רעד םורַא ךיז
 ןעזיד ןיא טנערעלעגנ סע ןעבָאה רימ יו ןוא תויאר ענרעזייא טימ סע
 יו ,דרע רעד םורַא ךיז טגעוועב ןוז יד סָאו םעד ךרוד רעדָא ,ךוב
 יד טל רעקלעפ עֶלַא ייב ןעמונעננָא ךילריטַאנ ץנַאג סע טָאה ןעמ
 "עדנע -- ?עמיה ן'םיוא ןֹוז רעד ןופ ןעגנונערװעב ע ר ַא בנייש
 ןפ ט יי צ יד .רעדנעלַאק ַא ןופ ןעגננונכער יד םינ רָאג ךיז ןער
 ץלא ,ע ב ? ע ז י ר ייסייוו-ייס ךָאד טביילב ןעגנוגעוועב עזיד
 טָאה ןעמ .ןעדנוקעס 46 ןוא ןעטונימ 48 ןעדנוטטש 8 געט 9
 -רעּפָאק ראפ רעדנעלאק א ןענעכערסיוט יונעג ױזַא םנעקעג םורָאד
 עשידיא יד ךיוא ןוא עשיכירג יד .םעדכָאנ יו ,גנוקעדטנע סע'סוקינ
 -ןענוז ַא טנעכערעגסיוא ניטכיר ןוא טוג רחעז ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא

 יד ןופ דנורג םעד ףיוא םישדח ןוא נעט יד טימ ךיילגרעפ ןיא רהָאי
 ןעמונעגנָא ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןוז רעד ןופ ןעגנוגעוועב ערַאבניײש
 יד ןעכיורבעג טושּפ רעטייוו םורָאד ַאד ןעלעוו ריס .עלעיַאר ראַפ
 ןעגנוגעוועב יד ,גנַאנרעטנואנעגנוז ,גנַאגפיואנעגוז : רעטרעוו עטלַא
 -עב ערַאבנייש זיולב ןעוועג טינ ןעטלָאװ סָאד יוװ יוזא ,ןוז רעד ןופ
 זא ןעבָאה ןעניז ןיא לָאז רעזעל רעד רָאנ .ןז רעד ןופ ןעגנוגעוו
 ןעננוגעוװעב ם'דרע רעד ןופ רונ סע טמוק טייקכילקריוו רעד ןיא
 : | ,ןוז רעד םורַא

 ךיז ןעמ טָאה ןעטַאנַאמ-חנבל ןופ יןיורבעג ןעגנַאל ַא ךאנ ןעוו ,ןונ
 ןעטייצ-סערהָאי יד טימ ןעמַאזוצ טינ ךיז ןעפערט ייז זַא ,ןהעזעגמורַא
 -יטש ןעגנוגעוועב-הנבל יד ןופ ןעטייצ יד זַא ,טדערעג רעגיטכיר ,רעדָא
 ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןעגנוגעוועב-וז יד ןופ ןעטייצ יד טימ טינ ןעמ
 עזיד גנַאל יו .ןעכיילוצסיוא סָאד ױזַא יו ,ןעלטימ עשיטקַארּפ ןעכוז
 רָאנ סייוו ןעמ .ןעמיטשעב וצ רעווש זיא טרעיודעג טָאה גנוכיילגסיוא
 קלאפ ןייא זַא ןוא עדנעזיוטרהַאי ןעגיוצעג ךיז טָאה סָאד זַא ,רעכיז
 .ןערעדנא ןט ייב טנערעלעג ייברעד טָאה

 גנוכיילנסיוא אזַא ראפ לעטימ רעשיטקַארּפ רעכילנהעוועג רעד
 טפור ןעמ סָאװ ,נעט עכילטע ןופ גנוצעזוצ ַא ןיא ןענַאטשעב זיא
 -עק ןושל-עמַאמ רעזנוא ףױא) ן ָא יי צ ַא 7 ַא ק רע טני א םצעי
 רעדעי יוו ,(רהָאי-רוביע טרָאװ | טימ ןעשטייטרעפ רונ סָאד רימ ןענ
 ןא ןעראװעג טמיטשעב חול ןעשיריא םעד ןיא זיא ,סע .סייוו דיא
 -הנבל יד ןעכיילגוצסיוא םוא ,טַאנַאמ ןעצנַאג א ןופ ןָאיצַאלַאקרעטניא
 סע ןיא רעקלעפ עֶלַא ייב טינ רעבָא .רהָאידענוז | טימ ןעטַאנָאמ
 .גידנעטש יוזא ןעוועג טינ סע זיא ןעדיא ייב ךיוא ןוא !עוועג ױזַא
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 סענעכערביּפָאק ?עיפיוו סייוו ,ארמנ טנערעלעג טָאה סע רעוו
 . ןייווכעלסיב ןעבָאה ייז רעדייא ,טַאהעג ןעבָאה םיארומא ןוא םיאנת יד
 -הנבל יד טימ ןעמיטש ןעלָאז געט יד םוא ,חול ןעשידיא םעד טסקיפעג
 ,רהאיךענוז םעד טימ ןעטַאנַאמ-הנבל יד סרעדנַאזעב ןוא ןעטַאנָאמ
 -ָאה סענעכערביּפָאק עבלעז יד זַא ,ןעסיוו וצ טינ ךיוא רעבָא טעדַאש סע
 /ףעהירפ גנַאלדגנַאל רעקלעפ עכנַאמ ןוא טַאהענ רעקלעפ ערעדנַא ןעב
 .םימכח ידימלת ערעזנוא ראפ

 ,לבב ןופ הול רעד

 יד ,לבב ןעטְלַא ןופ ןעמַאנַארטסַא יד םינּפַא ןעבָאה סרעדנַאזעב
 ןעלעטשנעמאזצ םוא ּפעק יד ןעכַארבעג ךיז ,(םידשכ) רעעדלַאכ
 יד טימ ןעטַאנַאמ-הנבל יד ןעכיילגסיוא רעיונעג לָאז סָאװ ,חול אזַא

 עכלעוו ,ןעטפירשפיוא יד ןופ סע סייוו ןעמ טייוו יוו .,ןעטייצסערהָאי
 רעד זיא ,(םירחנ םרא) ןעימַאטָאּפָאסעמ ןיא ןעבָארנענסױא טָאה ןעמ
 ,רעדעי געט 80 וצ ןעטַאנַאמ 12 ןופ ןענַאטשעב רהָאי רעשינַאליבַאב
 -ןענוז ןתמא ןטימ טמיטשעג טינ ךילריטַאנ טָאה רעדנעלַאק ַאזַא
 "וצסיוא דעישרעטנוא ןעזיד םוא .?עטרעפ ַא טימ געט 8 ןיא רהָאי
 טייצ וצ טייצ ןופ ןעמיטשעב ?בב ןיא רעטסעירּפ יד ןעגעלפ ,ןעכיילג
 -גינעוו ךָאנ ןעבָאה רעינַאליבַאב יד .ןענַאיצַאלאקרעטניא עסיוועג
 סע עכלעוו ןיא ,סרעדנעלאק טָאהעג קירוצ רהָאי 8800 טימ סנעטס
 יוקיל ןופ ןוא המח יוקיל ןופ ןעטייצ יד ןעוועג טנייצעגנָא ךיוא ןענייז
 רעד ןופ ןעזַאפ ערעדנַא יד ןופ ןוא "דלומ , ןופ ןעטייצ יד ,הנבל
 עכלעוו ,ןעטנעמונַאמ יד ןופ וויטיזַאּפ ןעמ סייוו סָאד .וװ .ז .א ,הנבל
 לָאמַא ךיז ןעבָאה סע ואוו ,רעצעלּפ יד ןיא ןעבַארגענסיױא טָאה ןעמ

 ,לבב ןוא רושא ןופ טדעטש ןוא ןעצַאלַאּפ ,ןעלּפמעט יד ןענופעג -

 רענַאליבַאב יד ןענייז וצרעד זַא ,ןעקרעטעב וצ גירעביא זיא סע
 -סיוא ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עניטכיזרַאפ רהעז ןוא עגנַאל ךָאנ ןעמוקעג
 ןיא ןערָאװעג ןעגנולשעגנייא זיא דנעזיױט-רהַאי ןייא טינ .ןעגנונכער
 -ַָארטסַא עכלעזַא וצ זיב טכיירגרעד טָאה ןעמ רעדייא ,טייקניווע רעד
 ןיא ךיוא ןוא ?בב ןיא ןעננונכערסיוא ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עשימָאנ
 .סע ןעזייוועב ןעטנעמונָאמ עטלא יוװ ,אניכ ןיא ןוא םירצמ

 ןעטייצ עשילביב יד ןיא ייז ןעבָאה ,ןעדיא וצ טגנַאלעבנָא סָאװ
 ינַא ןוא רעבַארַא יד יו ,רעדנעלַאק-הנבל | טושּפ ַאזַא טָאהעג סיוועג
 רעבָא ,ןעמַאטש עדנערעטיפ-היפ ןוא עדנעדעדנַאװ עשיטימעס ערעד
 ,רעעדלַאכ יד ייב ןעמונעגרעביא רימ ןעבָאה חול ןעניטנייה רעזנוא
 ןעוו רָאנ .ימלשורי דומלת ןיא טרעלקרע ךילקירדסיוא סע טרעוו ױזַא

 דומלת ןיא טקאפ ןעזיד ףיוא ןעוועג טינ גנוזייוונָא ןייק רָאג טלָאװ סע
 ערעזנוא ופ ן}ן ע מס ע נ ירד ןופ ןעסילש טזומענ סע רימ ןעטלָאװ
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 טרהיפעננייא ןענייז ןוא עשינָאליבַאב ןענייז ןעמענ עזיד .ןעטַאנַאמ
 ןיא טָאה ןעמ .ןושאר תיב ןברוח ך א 2 ןעדיא ייב ןערָאװעג
 טצירקעגסיוא ןענייז סע עכלעוו ףיא ,ןעטנעמונַאמ ןענופעג לבב
 -רָאד יד דובכל ךילניישרהאו) ןעמענ-טַאנַאמ עשינַאליבַאב עטלַא יד
 ,עשידיא עניטצעי ערעזנוא טימ ןעמיטש עכלעוו ,(רעטעגבא עניט

 ןופ טמַאטש טעבַאפלַא רעשיכירג רעד זא ,ןעסילש רימ יוװ טקנוּפ
 -ַאטשכוב עשיכירג יד ןופ ןעמענ יד לייוו ,ןעשיטימעס-שיקינעפ םעד
 ,ַאמַאנ -- ג ,אטעב -- ב ,ַאפלַא -- א) עבלעז יד טעמכ ןענייז ןעב
 ןעטַאנַאמ עשידיא יד ןופ ןעמענ יד זַא ,רימ ןעסילש ױזַא ,(.וו .ז .א
 | ,עשינַאליבַאב יד ןופ ןעמַאטש

 טרעסעבענסיוא ןעמָאנַארטסַא עשידיא יד ןעבָאה רעטעּפש רָאנ
 ױזַא טלעטשענטסעפ םהיא ןעבָאה ןוא רעדנעלַאק ןעשינַאלבַאב םעד
 -פ יג ע רעד ןופ דנורג םעד ףיוא דומלת ןיא טמיטשעב זיא סע יו
 : .עימָאנַארטסַא רעש יירנישיט

 עלייוורעד ךָאנ רימָאֿל ןוא סיוארָאפ ןעפיול טינ רימָאל רעבָא
 םעד ייב ,רעניטכיר רעדָא ,רעדנעלַאק ןעשינָאליבַאב םעד ייב ןעביילב
 .הול-הנבל ןעטלַאײורג

 -ָאמ-הנבל ןיא ןעננונכער יד ןוא געט ןיא ןעננונכער יד ןעשיווצ
 -כער ַא :דילמענ ,גנוטסעמיטייצ רעדנַא ןַא ךָאנ רימ ןעכַאה ןעטַאנ
 ןעזַאפ-טּפיוה 4 יד ןופ טמאטש גנונכער עזיד .{ ע כ ָא וו ןיא גנונ
 ייב ןערָאװעג טרהיפעננייא טינ ךָאד זיא יז רעבָא ;הנבל רעד ןופ
 ךָאנ טָאנָאמ ןופ געט יד טנעכערעג ןעבָאה ןעכירנ יד .רעקלעפ עלַא
 ךילמעיצ א ךָאנ טנעכערעג ןעבָאה רעמיור יד ןוא ,(געט 10) ןעדַאקעד
 -ַאנ ןוא סעדיא ,ןעדנעלַאק :ךילמענ) גנולייהטנייא עטרעטנַאלּפרעּפ
 -ַאק, טרָאװ רעד סע טמאטש 'ןעדנעלאק, טרָאװ םעד ןופ ;סענ
 ןעטאנַאמ-הנבל ןופ גנולייהטוצ יד .(חול א ןענעכייצעב וצ "רעדנעל
 .עטלא רהעז טניז ןערָאװעג טרהיפעגנייא זיא געט 7 ןופ ןעכָאװ ןיא
 .לבב ןיא ךיוא ןוא םירצמ ןיא ןעטייצ

 נעט יד ראפ ןעמענ ערעדנַאזעב ןעבילברעפ טינ ןענייז ןעדיא ייב
 ןיא רָאנ .תבש - גָאט ןעט1/ םעד רַאפ רעסיוא ,ךָאו רעד ןופ
 7 יד יובֹכְל געט יד ןענכייצעב ֹוצ טרהיפעננייא ןעמ טָאה םירצמ
 "רומלת יד) ןרעטש עדנערעדנַאװ רעדָא ןעטענַאלּפ עטנַאקעב סלָאמַאד
 .(תכל יבכוכ העבש :ןעפורעג סע ןעבָאה ןעמַאנַארטסַא עשי

 ,טלהעצרעד סוי ס א ק א ' ד הרעביירש רעשיכירג-טלַא רעד
 -ענבא קרַאטש רהעז ךיז ןעבָאה עכלעוו ,םירצמ ןופ רעטסעירּפ יד זַא
 -נוטש עדעי ןערעייפ וצ טרהיפעגנייא ןעבָאה ,עינַאלָארטסַא טימ ןעבעג
 ייז ןעבָאה ןעננאפעגנא .ןעטענַאלּפ יד ןופ ענייא דובכל גָאט ןופ עד
 רעד ןופ גָאט ןעטשרע ןעטלַא רעייז ןופ עדנוטש רעטשרע רעד ןופ
 טעמריוועג ייז ןעבָאה עדנוטש עזיד .ת ב ש ןופ :ךילמענ ,ךָאװ



 סענַאלייב - - 38

 נָאט רעזיד .ןרוט ַא ס וצ :ךילמענ ,טענַאלּפ רעטסעטייוו רעד וצ
 יד .טענַאלּפ רעניזָאד רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןענָארקעג םורַאד טָאה
 גנונכער ַאזַא ךָאנ ןיוש טָאה גָאט ןעטסקענ םעד ןופ עדנוטש עטשרע
 רעטייווצ רעד טָאה םורָאד ןוא ,ןוז רעד דובכל ןעלַאטסױא טזומעג
 .גַאטנַאז ןעמָאנ םעד ןעגָארקעג גָאט

 רע ןעוו ,גנונכער עכַאפנייא עזיד ןהעטשרעפ טעוװ רעזעל רעד
 -ענסיוא טייצ רענעי ןיא ןעמ טָאה תכל יבככ העבש יד זַא ,ןעסיוו טעוו
 רעדנעגלַאפ ןיא דרע רעד ןופ טייקטייוו רעייז ךָאנ םיול טלעטש
  .,הנבל ןוא רוקרעמ ,סונעוו ,ןוז ,סרַאמ ,רעטיּפוי ,ןרוטאס : גנונדרָא
 -רעק עשילמיה עזיד ןופ גנונדרָא ַאזַא וצ ןעמוקענ זיא ןעמ ױזַא יו
 .ךוב ןעזיד ןופ 12 ל?לעטיּפַאק ןיא ךילכעזטּפיוה טרעלקרע טרעוו ,סרעפ
 רעד ןופ טרעדנוהרהַאי ןעטשרע םעד םורַא טשרע זַא ,סע זיא רעכיז
  טלעוו רעשימיור-שיכירג רעד ןיא ןעמ טָאה גנונכער-טייצ רעכילטסירק
 ןעמענ יד טימ ךָאו רעד ןופ געט יד ןענעכייצעב וצ טרהיפעגנייא
 .סרעּפרעק עשילמיה ?7 עזיד ןופ

 -ָארייא ייב געטנעכַאװ יד ןופ ןעמענ יד ןופ גנורּפשרוא רעד
 ,רעקלעפ עשיאעּפ

 -ךילטסירק םעד ןיא ןעטַאנַאמ יד ןופ ןעמענ יד יװ טונ ױזַא
 -רוא ןעשירענעידנעצעג ןעטלַא רעייז ןענייצ רעדנעלַאק ןעשימיור
 יד יו טוג ױזַא ,ןערָאװעג ןעזיוועב ןעביוא ןיוש זיא סָאד יוװ ,גנורּפש

 ינַאליבַאב רעייז ןענייצ חול ןעשידיא םעד ןיא םישדח יד ןופ ןעמענ
 ךיוא ןענייצ ױזַא --- וצ סע טיג טסבלעז ארמג יד יו ,גנורּפשרוא ןעש
 עשינַאמרעג ןוא עשינַאמָאר עלַא ייב געט-ןעכָאו יד ןופ ןעמענ יד
 .גנורּפשרוא ןעשילמיה ,ןעגָאז וצ אז ,ןעטלַא רעייז רעקלעפר

 יד ןופ ןעמענ יד ןעמונענרעביא ןעבָאה רעמיור יד ןוא ןעכירנ יד
 -רענַא סרעביירש עשיכירנ עטלַא יד יוװ ,םיירצמ יד ייב געטדןעכַאװ
 -ענרעביא סָאד רעקלעפ עשינַאמרעג יד ןעבָאה רעהכַאנ .סע ןענעק
 ןיא רָאנ ,רעדנעלַאק ןעצנַאג םעד טימ ןעמַאזוצ רעמיור יד ייב ןעמונ
 ,ןערָאװעג טרעדנעעג לעסיבַא ןעמענ עזיד ןענייז רעדנעל ענינייאי

 -ַאמרעגנ יד ֹוצ ןערָאװענ טסַאּפענוצ ןוא טשימרעפ ,רעגניטכיר רעדָא
 לשמל ,רעקלעפ עשיווַאלס יד ייב .,רעטענ עבלעז יד ןופ ןעמענ עשינ
 םעד ןופ טייוו ןעווענ ןענייז עכלעוו ,ןעקַאילַאּפ ןוא ןעסור יד ייב
 -ןעכָאװ יד ןופ ןעמענ יד ןענייז ,רעטנעצ-סנָאיצַאזיליוװיצ ןעשימיור
 -לעפ עשינאמרעג ןוא עשינַאמָאר יד ייב יוװ ,ערעדנַא ןעבילברעפ נעט

 עשרעיוברעקַא עטלַא ערעייז ןָא ךיוא ךָאנ ןעטלַאה ןעקַאילַאּפ יד) רעק
 | .(ןעטַאנָאמ יד ןופ ןעמענ עשיטעָאּפ ןוא
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 ךָאלק סרעדנַאזעב עדארג ןענייצ געט יד ןופ ןעמענ עשילגנע יר
 ןערָאװעג ןעדנוברעפ ןענייז עכלעוו ,רעטעגנ יד דובכל גנורּפשרוא רעייז
 -ַאס , ןוא ,"יעדנָאמ , ,"יעדנאס , ןעמענ יד ןיא .ןעטענַאלּפ 7 ירד טימ
 טימ ,ןוז רעד טימ ןעדנוברעפ ןענייז ייז זַא ,ךיילג ןעמ טהעז "יעדרוט
 ןעמענ עגירעביא יד ןיא .ןרוטַאס טענַאלּפ רעד טימ ןוא הנבל רעד
 "רעד רהָאוועג טרעוו ןעמ רַאנ ,קילב ןעטשרע ןופ טינ סָאד ןעמ טחעו
 שזיד ןופ גנוטיידעב עכילגנירּפשרוא יד ךָאנ טשרָאֿפ ןעמ ןעוו ,ןופ
 ,רעטרעוו

 ןעטלַא םעד ןוּפ ןעמָאנ םעד ןופ טמַאטש "יערסיוט, טרָאװ רעד
 טכערּפשטנע רעכלעוו ,"ויט , רעדָא "וויט , טאנ-סגעירק ןעשיסקַאט
 ;נאטסנעידר טסייה שיזיוצנַארפ ןיא) סרַָאמ טָאנ-סגעירק ןעשימיור םעד
 סעיד  ןעשינייטַאל םעד ןופ גנוצריקרעפ ַא זיא סע סָאװ ,"יררַאמ,
 ,(גָאט סע סרָאמ --- "יסרַאמ

 ןעכרַאּפשעגסױא טצעי טרעוו סָאװ ,"יערסענדעוו, טרָאװ רעד
 טָאג ןעשינַאמרעג םעד ןופ ןעמַאנ םעד ןופ טמַאטש ,"יעדסנעוו,
 -עמ סעיד, !עשימיור םעד טכערּפשטנע ןוא "ןידָא , רעדָא "ןעדָאו
 .("ידערקרעמ , :שיזיוצנַארפ ףיוא) "ידוע

 -רענ םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןופ טמַאטש "יעדפריוהט , טרָאװ רעד
 ןיא סע זיא םורַָאד) "ראנָאד , רעדָא "רָאהט , טָאג-םרוטש ןעשינאמ
 ןעשימיור םעד טכערּפשטנע רעכלעוו ,(גאטשרענאד : ןעבילבעג שטיייז
 זיא סע סָאו ןופ ,'סיווַאי סעידג :שינײטַאל ףיוא) רעטיּפי טָאג
 .("ידיושז , ןערָאװעג שיזיוצנארפ ןיא

 -רענ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןופ טמאטש "יעדיירפ,, טרָאװ רעד
 -טנע עכלעוו ,"ַאנירפ , רעדָא "ַאיערפ , עבעיל ןופ ןיטעג רעשינַאמ
 סעידג :שינײטַאל ףיוא) סונעוו ןיטעג רעשימיור רעד טכערּפש
 .("ידערדנאוו, ןערָאװעג שיזיוצנַארפ ןיא זיא סע סָאװ ןופ ,"קירענעוו

 עכלעזַא ןענַארקעג געט יד ןעבָאה םוראוו ,רעבָא ןענערפ ריס ןעוו
 -ַָארטסַא יד וצ ןעדנעוו ךיז רימ ןעזומ ,ערעדנַא ןייק טינ ןוא ןעמענ
 -וצ טרהיפעגננייא ױזַא סע ןעבָאה עכלעוו ,םירצמ ןוא לבב ןופ ןענָאל
 -רעפ יד .תודוס עשירעהעזךרעטש ןוא ןעטכיזנא עזעינילער בעיל
 זופ ןעזַאפ-טּפיוה 4 יד ךָאנ ןעכַאװ ןיא טָאנָאמ-הנבל א ןופ גנולייהט
 ןערָאװעג זיא עכלעוו ,ךַאז עכילריטַאנ ץנַאג ַא ןעוועג ןיא הנבל רעד
 רָאנ ,טייצ ןופ סָאמ ַא סלא ןעקעווצ עשיטקַארּפ ראפ ךילצינ טסכעה
 טינ תוכייש עכילריטַאנ םוש ןייק ןעבָאה געטנעכַָאװ יד ןופ ןעמענ יד
 -עוועב יד טימ רעדָא ,לעמיה ןיא גנוניישרע רעכלעוו דנעגריא טימ
 ןייז טפראדעב ַאזלַא ןעבָאה ןעמענ ערעייז .,ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעננוג
 עקַאט ןיא ױזַא ןוא ,רעקלעפ ענעדעישרעפ יב ןע ד יש ר ע פ
 ,רעניטכיר רעדָא ,ןעמַאנַארטסַא עניטייצראפ יד ןיב ,ןעוועג ךיוא
 ,ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעגנוגעוועב יד ןענופעגסיוא ןעבָאה ןענַאלַארטסַא



 סעגאלייב 920

 -עט ןהֶא :טניימ סָאד) ניוא עטעקַאנ ַא טימ ןעהעז ןעק ןעמ עכלעוו
 ם ע ט ס י ס עסיוועג ַא טלעטשעגנעמַאזוצ ןעבָאה ןוא ,(ןעּפָאקסעל
 .ןעננונעוועב ערעייז ןופ ןוא סרעּפרעק עשילמיה עניזָאד יד ןופ

 יד ןופ ,ןרעטש עדנרעדנאוו 7 יד ןופ םעטסיס יד ןעוועג זיא סָאד
 -ענ נידנעטש ןעמ טָאה ןעגנונעוועב ערעייז סָאװ ,תכל יבככ העבש
 -םיוא ץלַא ךָאנ ,זייווכעלסיב טָאה ןעמ סָאװ ןוא ?לעמיה ן פיוא ןעהעז
 ןערהַאי רעדנעזיוט ןופ ףיולרעפ ןיא ןעננוטכַאבָאעב ערעמַאזקרעמ
 .ט נע כע רע ג סיו א ךױא

 -ילגעוועבנוא ןַא ראפ ןעמונעגנָא ,טנַאקעב יװ ,ןעמ טָאה דרע יד
 ןעמ טָאה רהיא םורַא ןוא םיור-טלעוו ןעצנַאג םעד ןופ רעטנעצ ןעכ
 :סרעּפרעק עשילמיה יד ןערעפס רעדָא ןעזיירק ןיא טלעטשעגנסיוא
 עלא ךיוא ןוא ןעטענַאלּפ עטנַאקעב סלאמַאד 9 יד ,ןוז יד ,הנבל יד
 זיא גנונדרַא עניזַאד יד .גנונדרָא רעסיוועג א ןיא ןרעטש עסקיפ
 ײייק טייוו עטעטכַאבָאעב יד ךאנ ,טגאזעג ןעביוא ןיוש יו ,ןעוועג
 ,רעטנעצ סלא דרע רעזנוא וצ זיב סרעּפרעק עשילמיה יד ןופ ןע ט
 סלַאמַאד ,לשמל ,טָאה ןעמ ױזַא יו ,וצרעד ןעגנַאגרעד זיא ןעמ ױזַא יו
 -רעק רעשילמיה רערעטנעהענ ַא זיא הנבל יד זַא ,ןעמיטשעב טנעקעג
 ןרוטַאס זַא ןוא ,סרעּפרעק עשילמיה ערעדנַא עֶלַא יו ,דרע רעד וצ רעּפ
 ערעפס יד ןיוש טנלַאֿפ סע רעכלעוו ךָאנ ,טענַאלּפ עטסעטייוו יד זיא
 .ןופ 13 לעטיּפַאק ןיא טרעלקרע ןיא ,ןרעטש עסקיפ עֶלַא ןופ
 -נ ַא יד ןעבענוצרעביא ןילב ָאד זיא קעווצ רעזנוא .,ךוב ןעזיד
 -ַאוצ וצ ןוא ןעננונכער-טייצ וצ עימָאנַארטסַא ןופ נ נו ד נע וו
 - ,סרעדנעלַאק ןופ ןעננולעטשנעמ

 ןעטלעטשענטסעפ םעד טימ ןענענונעב ,ָאזלַא ,ָאד ךיז ןעלעוו רימ
 (תוריפס רשע) ןערעפס עשילמיה 10 יד ןופ םעטסיס יד זַא ,טקאפ
 רהַאי 3800 טימ סנעטסנינעוו ןיוש זיא תכל יבככ העבש יד ןופ ןוא
 ןופ ןעלּפמעט יד ןיא רעטסעירּפ יד .םירצמ ןיא טנַאקעב ןעוועג קירוצ
 דנורג םעד ףיוא תואיבנ ןעגָאז טימ ןעבענבָא ךיוא ךיז ןענעלפ םירצמ
 -סיוא ייב ןענופעג טָאה ןעמ ,ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעננונעוועב יד ןופ
 יד זַא ,ןענייצ עכלעוו ,ןעלווַאט עשינַאלַארטסַא םירצמ ןיא ןעננובארג
 ןענעכערסיוא טנעקעג יונעג ץנאג ןיוש ןעבָאה ןעטרָאד םימוטיוח
 -נעכירג ןיא סרעהעזךרעטש יד .ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעננונעוװעב יד
 ןעוו ,טייצ רעד וצ זיב רעדנעל-רוטלוק עֶלַא ןיא ןוא םיור ןיא ,דנַאל
 רעטלַא רעד ּפַאלקקטיוט א טננאלרעד טָאה עימָאנַארטסא עיינ יד
 ,פשמל ,יוװ טקנוּפ יירעהעז-ןרעטש ףיוא ןעמ טקוק טנייה) עינַאלָארטסַא
 "רהאוו עטַאנעגַאז ערעדנַא ןוא יירעפרַאװדןעטרַאק ,דיח תמכח ףיוא
 -- (סנעבילנרעבַא ןוא ןעטייהמוד עטלַא ףיוא יו ,טסייה סָאד ,יירענָאז
 םימוטרח יד ןופ תוריקח ןוא ןעגנונכער יד טגלָאפעגכַאנ ץלַא ייז ןעבָאה
 .ןעעדלַאכ יד ןופ ןוא םירצמ ןופ
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 -עב וצ טרהיפעננייא ףילסילש סע ןעכַָאה םימוטרח עזיד טָא
 ןוא .ןרעטש עדנרעדנאוו 7 יד דובכל ךָאוו רעד ןופ געט 7 יד ןענעכייצ
 -וא סע ןעבָאה רימ יו ,נָאט ןעניטנייה זיב ןעבילברעט סע זיא יױזַא
 ןעשיטסילַאבַאק, םעד טרהיפעננייא ךיוא סע ןעבָאה ייז .ןהעזעג ןעב
 ןעשינײטַאל םעד עינַאלָארטסַא רעד ןיא טנייה טנַארט סָאװ ,"זיירק
 7 ןיא טלייהטוצ ,זיירק א טושּפ ןיא סָאד ,"דרָאקַאטּפעה , ןעמָאנ
 ,געט יד ןופ רעדַא ןעטענַאלּפ יד ןופ ןעמענ יד ךָאנ ,םיקלח עכיילג
 ,152 גנונכייצ רעד ףיוא יו טָא

 {ב
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 יד ןופ זיירק רעשיטסילַאבַאק רעדָא רעשיגָאלָארטסא רעד--,189 גנונכווצ

 ,געט-ןעכָאוו

 ןעפור וצ טרהיפעגנייא םירצמ ןופ רעטסעירּפ יד ןעבָאה טשרעוצ
 ןעגנאפעגנא .ןעטענאלּפ 7 יד ןופ ענייא דובכל נאט ןופ עדנוטש עדעי
 םעד ןופ עדנוטש רעטשרע רעד ןופ ,טקרעמעב ןעביוא יו ,ייז ןעבַאה/

 ייב יוװ ױזַא ,תבש ןעוועג טנעכערעג ייז ייב זיא רעכלעוו ,גָאט ןעטשרע

 "ַָאטסיה ןוא עדנעזייר עשיכירג-טלַא ןופ ןעגנוביירשעג יד טיול .ןעדיא
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 יע

 -ער זיא ןעטייצ עטלַא ןיא) עשינַאלַָארטסַאז-זעיגילער עזיד זיא ,רעקיר
 גנונכער (יירעהעזךרעטש טימ ןעדנוברעפ גנע רהעז ןעוועג ןָאיניל
 :ױװַא ןעגנאנעגנוצ

 רעד דובכל ןעפורעגנָא ןעמ טָאה תבש ןופ עדנוטש עטשרע יד
 ןעמָאנ ן'טימ ןערָאוװעג ןעדנוברעפ זיא עכלעוו ,טענַאלּפ רעטסעטייוו
 רובכל ןעמָאנ םעד ןעגָארקעג גָאט רעזיד ךיוא סע טָאה םורָאד ,ןרוטַאס
 זיא גָאט ןעבלעז םעד ןופ עדנוטש עטייווצ יד .,טענַאלּפ רעניזָאד רעד
 -טייוו רהיא טיול ,טענַאלּפ רעטייווצ רעד .דובכל ןערָאװעג ןעפורעגנָא
 דובכל--עדנוטש עטירד יד ,רעטיּפוי רובכל ; ךילמענ ,דרע רעד ןופ טייק
 -קעז יד ,סונעוו דובכל--עטפניפ יד ,ןוז רעד רדובכל--עטרעיפ יד ,סראמ
 ערעטייוו יד .הנבל רעד דובכל--עטנעבעיז יד ןוא רוקרעמ דובכל--עטס
 עשילמיה עבלעז יד וצ ןערָאװעג טעמריוועג ןענייז גָאט ןופ ןעדנוטש
 ןעמ טָאה ןעדנוטש 7 עדעי ךָאנ .גנונדרַא רעבלעז רעד ןיא סרעּפרעק
 .עיינ סָאד ןופ גנונכער עבלעז יד ןעננַאפעגנַא

 רעבלעז רעד ןיא גנונכער עבלעז יד ןעכַאמ ןייַלַא טריבורּפ ,ןונ
 יד טסייה סָאד ,עדנוטש עט98 יד זַא ,ןעהעז רהיא טעװ ,גנונדרָא
 רובכל ןעלַאפסיוא ןיוש טעװ ,גָאט ןעטסקענ םעד ןופ עדנוטש עטשרע
 -ָאנ ןעבלעז םעד ןעגָארקעג גָאט רעזיד ךיוא טָאה םורַאד ,ןוז רעד
 רעד זַא ,ןעבילבעג סע זיא םורַאד ןוא ,עדנוטש עטשרע ןייז יו ,ןעמ
 יד רעטייוו ךָאנ טנלָאֿפ .נאטנָאז טסייה תבש ךָאנ גָאט רעטסקענ
 ןעניפענסיוא רהיא טעוװ ,גנונדרַא רעבלעז רעד ןיא גנונכער עכבלעז
 ןיֹוש טעוװ ,תבש ךָאנ גָאט ןעטייווצ םעד ןופ עדנוטש עטשרע יד זַא
 ןעזיד ןופ ןעמַאנ רעד ךיוא זיא םוראד .הנבל רעד דובכל ןעלַאפסיוא

 יד ןעכַאמ רעטייוו ױזַא טעוו רהיא ןעו ,גאטנָאמ ןעבילברעפ גָאט
 יו ,ןעטענַאלּפ 7 יד ופ גנונדרָא רעבלעז רעד ןיא גנונכער עכלעז
 -יטסילַאבַאק , םעד ןופ גנונכייצ רעזנוא ףיוא סרעזייוו טימ טריקראמ
 גָאט ןעטרעיפ םעד ןופ עדנוטש עטשרע יד טעװ -- ,"זיירק ןעש
 רובכל -- גָאט ןעט5 ןופ עדנוטש עטשרע יד ,רוקרעמ דובכ? ןייז
 ,סונעוו דובכל --- גָאט ןעט6 ןופ עדנוטש עטשרע יד ןוא ,רעטיּפוי

 ןיא געטנעכַאװ יד ןופ ןעמענ יד ןופ עטכישעג יד זיא ױזַא ,ץרוק

 .ןעבָאה רעקלעפ עשינַאמרעג יד .,רעדנעלַאק ןעכילטסירק-שימיור םעד
 יד רַאנ ,ןעטענַאלּפ עבלעז יד דובכל גנונדרָא עבלעז יד ןעמונעגנָא

 ענענייא ערעייז דובכל טרעדנעעג ,טנַאזעג יו ,ייז ןעבָאה ןעמענ

 -נוא עינַאלַאהטימ רעייז ןיא ןעמונרעפ ןעבָאה עכלעוו ,רעטעג-רוטַאנ

 "ַָאהטיס רעשימיורישיכירנ רעד ןיא יוװ ,ץַאלּפ ןעבלעז םעד רהעפעג

 ,עינָאל
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 .ןערהַאיןענוז יד טימ ןעטַאנָאמ-הנבל ןופ גנוכיילגסיוא יד

 ,רענידנענוז ַא זיא רעדנעלַאק רעשימיור-ךילטסירק רעד ?הָאװבָא
 טלעטשעגנעמַאוצ ןוא טנעכערעגסיוא רָאנ טרעוו רע ,טסייה סָאד
 ןוא ןֹוז רעד םורַא דרע רעד ןופ ןעגנוגעוועב יד טימ גנודניברעפ ןיא
 רעד ןופ ןעננונעװעב יד טימ ןָאט וצ טינ רָאנ ךילטנענייא טָאה
 טנייצ עכלעוו ,עטַאד ןייא ןעבילברעפ זיא ךָאד ,דרע רעד םורַא הנבל
 -רעפ רעד ףיוא סרעדנַאזעב ןוא סרעדנעלַאק-הנבל עטלַא יד ףיוא ןָא
 .הנבל רעד ןופ גנורעטענרעפ רעניטייצ

 .ח ספ ןעכיל ט סיר ק םעד ןופ עטַאד יד ךילמענ זיא סָאד
 ךָאנ רָאנ ,ןוז רעד ךָאנ טינ טנעכערעגסיוא טרעוו עטַאד עניזָאד יד
 ,חול-הנבל רעשי חלג רעד טכיורבעג טרעוו ייברעד .ה נ ב 9 ר ע ד
 רָאנ סע טָאה בנַא) ןערעלקרע וצ ץַאלּפ ?עיפוצ ןעמונרעפ טלָאװ סע
 -אווענ טרהיפעננייא זיא סע םוראוו ,(עימַאנַארטסא טימ ןָאט וצ טינ
 רעד ןייז עדַארג לָאז חסּפ ןעכילטסירק ןופ נָאט רעטשרע רעד זַא ,ןער
 הנבל רעיינ רעד ןופ טייצ רעד םרא נא טנָאז רע ט ס קענ
 -לעוו ,גנילהירפ ןופ (גָאטכיילג) סקַאניוװקע םעד ךָאנ "דלומ , רעדָא
 נינעו טינ .ץרעמ ןעט91 םעד סיוא ןעטייצ ערעזנוא ןיא טמוק רעכ
 טקנוּפ ןעניזָאד םעד ןעגעוו ןעמוקעגרַָאפ ןענייז ןעטיירטש עזעינילער
 ךאנ ןוא רהעמ ךָאנ רעבָא .ןעטקעס עכילטסירק עטשרע יד ןעשיווצ
 -עוו ןעסירעגמורא ןעטסירק עטשרע יד ןעשיווצ ךיז ןעמ טָאה רעסייה
 ט ינ 5 ַא ז חסּפ ןעכילטסירק ןופ גָאט רעטשרע רעד זַא ,םעד ןעג
 ןופ נָא ט ןע טש רע ן טיפס ןעלַאפנעמַאזוצ
 .ח ס9פ ןעשיריא

 ןעמ טאה ךילסילש זַא ,טקאפ ן'טימ ןענעגונעב ָאד ךיז ןעלעוו רימ
 טנַארט עכלעוו ,טקנוּפ ןעזיד ןענעוו גנונכער עצנַאג ַא טרהיפעגננייא
 -טסירק יד ןופ רעליש יד עכלעוו רעביא ןוא "עילַאחסַאּפ , ןעמָאנ םעד
 טא טױל .ּפעק ערעייז גינעוו טינ ךיז ןעכערב סעירָאנימעס עיכל
 -טסירק ןופ גָאט םעד טצעי סע ןעמ טסקיפ גנונכער רעגיזָאד רעד
 ןעט21 םעד ראפ רעהירפ ןעמוקסיוא טינ לָאז רע זַא ,ױזַא חסּפ ןעכיל
 ייוצ ןעשיווצ טייצ יד) לירּפא ןעט28 םעד ראפ רעטעּפש ןוא ץרעמ
 ט י נג לאמפ ןייק ףיוא לָאז רע זַא ןוא ,(ס'דלומ רעדָא תונבל עיינ
 ןעטש רע ן טימס גניטייצכיילנ ןעמוקסיוא
 יד ןופ ןעננונכערסױוא יד .חספ ןעשידיא ןופ גָאט
 יד יו ,עבלעז יד רהעפעגנוא ןענייז "ןעטסילַאחסַאּפ , עכילטסירק
 חסּפ רעזנוא ןופ גָאט רעטשרע רעד זַא ,גנונכערסיוא עשי'דומלת
 ."ו"דב אל חסּפ, :ךילמענ ,געט עסיוועג ןיא ןעלַאפסױא טינ לָאז



 סעגַאלייב 024

 ןוא חסּפ רעכילטסירק רעד זַא ,רערעדעי סייוו גנורהַאפרע ןֹופ
 טינ לא מ ןייק ףךיז ןע פע ר ט חסּפ רעשידיא רעד
 ןיא סָאד זַא ,ןעסיוו וצ טינ ךיױא טעדַאש סע רָאנ .ןע מ ַאזו צ
 -נונכערסיוא עזיד ןופ דנורג רעד .,ןענעכערוצסיוא ןעוועג טכייל טינ
 יד ?ײװ ,ר עז עי נ י ? ע ר. ַא ןעבילבעג זיא ןוא ןעוועג זיא ןעג
 רהעמ ץלַא ךיז ןערעטייוורע טלָאװעג ןעבָאה ןעטקעס עכילטסירק
 עניימענלַא יד טימ טצונעב ךיז ןעמ טָאה ייברעד רָאנ .ןעדיא יד ןופ
 זיא ןעמ ןעכלעוו וצ ,רעדנעלַאק ַא ןעגעוו ןעגנונכער עשימאנַארטסַא
 ,ןערהַאי רעדנעזױט ןופ ףיולרעפ ןיא ןעננוטכַאבָאעב ךָאנ ןעמוקעג
 -רנימ טשרעוצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא ןענייז עכלעוו ,ןעגנוטַאכבָאעב
 ,רוד וצ רוד ןופ ךילטפירש רעהכאנ ןוא ךיל

 -עג טרעייפענ "דלומ , רעד זיא דרע רעד ףיוא רעקלעפ עלַא ייב
 לעיצעּפס ןענאטשטנע ןיא סָאד .סעינָאמערעצ עזעיגילער טימ ןערָאװ
 גנַאּפנָא םעד טנעכערעג ןעמ טָאה "דלומ , ם ןופ ?ייוו ,םעד בעילוצ
 ןעזַאפ ערעדנַא יד טרעייפעג ךיוא טָאה ןעמ .טַאנָאמ-הנבל םעד ןופ
 ןופרעד ןמס ַא .(אלמ) הנבל עלופ יד סרעדנַאזעב ,הנבל רעד ןופ
 ןופ עינַאמערעצ רעד ןיא גאט ןעניטנייה ן זיב ןעדיא רימ ןעבָאה
 רעילַארטסיױא ןוא רענַאידניא יד ייב וליפַא .הנבל יד ןייז שדחמ
 "רלומ , םעד דובכל סעינָאמערעצ עזעינילער עסיוועג ןענופענ ןעמ טָאה
 /"םוי ןעשינַאדמחמ ןעטסערג םעד ןופ ףוס רעד .הנבל עלופ יד ןוא
 טקרעמעב ןעמ ןעו ,טמיטשעב גידנעטש טרעוו "ןַאדַאמַאר , בוט
 -נעל עשינַאמלסומ יד ןיא םהיא ףיוא סיוא טצעי טקוק ןעמ ."רלומ , םעד
 ןעמיטשעב וצ ןעדיא ייב ןעטייצ ענילָאמַא יד ןיא יו טקנוּפ ,רעד
 | .דומלת ןיא ןעבעירשעב ךילרהיפסיוא זיא סָאד יו ,שדוח שאר םעד

 ,ןטק רוזחמ ןופ גנוקעדטנע יד

 ןעמ עכלעוו ךָאנ ,"ןעדַאיּפמילִא , עשיכירנ-טלא עטמהירעב יד
 ךיז ןענעלפ ,גנונכער-טייצ יד ןערהיפ דנאלנעכירנ ןעטְלַא ןיא טנעלפ

 -מיִלֶא עזעיד םוא ,"דלומ , ןופ גנוניישרע רעד טימ ןעגנַאפנָא ךיוא
 -ס ער ה ַאי ע בל עז יד ןיא ןעמוקסיוא ךילנהעוועג ןעלָאז ןעדַאיּפ

 ,ןעננונכער ןוא ןעננוטכַאבָאעב ןעכַאמ ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןע טי י צ
 ןופ גנוקעדטנע רעגיטכיוו רעד וצ טרהיפעג ךילסילש ןעבָאה עכלעוו
 רַאֿפ 423 רהַאי םעד םורַא ן ַא ט ע מ  םָאנָארטסַא ןעשיכירג םעד
 : | .גנונכערטייצ רעכילטסירק רעד

 עשירומלת יד סָאוװ ,םעד ןיא ןענַאטשעב ןיא גנונכערסיוא עגיזַאד יד
 /סולקיס רעד ףךילמענ זיא סָאד ."ןטק רוזחמ , ןעפור ןעמָאנַארטסַא
 ' ןופ ןעזַאפ יד ןעוו ,רהָאי 19 ןופ זיירק רעדָא (לקיאס ;שילגנע ףיוא)
 .סיוא ןעמוק רעדָא ךיז ןעלָאהרעדעיוו הנבל רעד



 = ץנארק ּפיליפ

 ןיא ןוא ננונדרַא רעבלעו רעד ןיא רעד =
 געט עבלע
 ףךילקריוו זיא ןַאטעמ ביוא ,טמיטשעב ןענָאז וצ רעווש זיא ס
 9 8 8 ןַא ,ןענעכערוצסיוא טלעוו רעד ןיא שנעמ רעטשרע רעד

 1 9 רעדָא געט 6940 וצ ךיילנ ןענייז ןע ט ַאנ א מ -
 ןעבָאה ןעכירג יד זַא ,סע זיא רעכיז רָאנ .ןע ר ח ַא י-ןע נוזז
 רַאנָאז סע ןעבָאה ןוא גנונכערסיוא רעזעיד טימ טהערפרעד קראטש ךיז
 -ענסיוא סלַאפנעדעי ןעבָאה ייז .ךאז עכילטעג ַא רַאפ ןעטלַאהעג
 .ןעלווָאט ףיוא ןעבאטשכוב ענעדלָאנ טימ גנונכערסיוא עזעיד טצירק
 .ןעקנעדענ ןוא ןעסיוו סע ןעלָאז עֶלַא םוא

 -טלַא יד ןיא ןעלװַאט ענעדלַאנ עטמהירעב יד ןעוועג ןענייז סָאד
 "דלומ , רעד זַא ,סיוא טמוק סע ןעוו ,רהָאי רעד .טדעטש עשיכירג
 ןעמַאנ םעד טצעי ךָאנ טגָארט ,רַאונַאי ןעט1 םעד עדארנ ךיז טזייוועב
 ענעדלַאנ סןָאטעמ ןופ טמאטש ןעמָאנ רעזעיד ."?הָאצ ענעדלָאג,
 | ,ןעלווַאט

 -ילנסיוא טנעקעג טכנייל ןיוש ןעמ טָאה גנוקעדטנע עזיד ךרוד
 זיא דעישרעטנוא רעד רהָאי-ךענוז םעד טימ ןעטַאנָאמ-הנבל יד ןעכ
 ןיוש זיא סָאד ןוא ,רהָאי 804 עדעי ןופ ףיולרעפ ןיא גָאט 1 ןיולב
 עטמיטשעב ןיא גידנעבענגוצ .ןעקעווצ עשיטקַארּפ רַאפ טייקניניילק ַא
 אזא ןעלעטשנעמאזוצ טנעקעג ןעמ טָאה ,ןעטאנָאמ-רוביע ןעדָאירעּפ
 טימ ןעכיילגסיוא רהָאי 19 עדעי ןופ עדנע וצ ךיז לָאז סָאװ ,חול-הנבל
 .ןערהָאידןענוז יד

 -ערוצסיוא םוא ,קיטעמהטירַא עכַאפנייא ןענעק וצ גונעג זיא סע
 .ןטק רוזחמ , רעדא סוק?ליס ןעשינ ָא ט ע מ םעד ןענעכ
 ,יא ןערעדנַא םעד זיב "דלומ, ןייא ןופ טרעיוד סע סָאװ טייצ יד
 -נוטש 12 נעט 29 ,ןעננונכער עשימָאנַארטסַא עיונענ עניטנייה יד טיול
 ןופ טייצ עזעיד טריצילּפיטלוס .ןעדנוקעס 98 ןוא טונימ 44 ןער
 6989 טכַאמ סָאד זַא ,ןעניפעג רהיא טעוװ ,230 ףיוא טָאנָאמ-הנבל ַא
 .טונימ 981 ןוא ןעדנוטש 16 געט

 ס געט 908 ןיא רהָאי-ךענוז ןעשימַאנַארטסא ןַא ןופ טייצ יד

 טייצ עזעיד טריצילּפיטלומ .ןעדנוקעס 46 ןוא ןעטונימ 48 ןעדנוטש
 ןעדנוטש 14 געט 0939 טכַאמ סָאד זַא ,ןעניפעג רהיא טעוו ,19 ףיוא
 ןוא ןעטַאנָאמ-הנבל 989 ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד .ןעטונימ 9618 ןוא
 - .טונימ 419 ןוא ןעדנוטש 2 ןיא זיולב ,ָאזלַא ,זיא ןערהָאי-ןענוז 9

 ןעטַאנָאמ-חנבל 289 טָאד ,טנעכערענ טָאה ןָאטעמ יו ױזַא רעבָא

 א ןעוועג ןופרעד טָאטלוזער רעד זיא ,געט 0940 ןעמַאזוצ ןעכַאמ
 עכלעזַא 4 ןיא .רהָאֹי 19 עדעי ןעדנוטש 710 רהעפעגנוא ןיא רעלהעפ
 ףיוא טריצילּפיטלומ 19) רחָאי 76 ןופ ףיולרעפ ןיא ,.ה .ד ,ןעסוקליס
 םוראד .ןעדנוטש 80 ןופ רעישרעטנוא ןַא טכַאמעג ןיוש סָאד טָאה ,(4
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 ן טימ רענייא ,סָאנַארטסַא רעשיכירג רעדנַא ןַא רעטעּפש סע טָאה
 4 עדעי ןופ םענייא ןיא זַא ,ןענַאלשענרַָאפ ,ס ו פ י ? ַא ק ןעמָאנ
 ךילמענ ,רעגינעוו גָאט ןייא טימ ןענעכער ןעמ לָאז ס'ןטק רוזחמ
 -ענ רעישרעטנוא רעד זיא גנורעסעבסיוא רעזעיד ךָאנ ,נעטמ 9
 ףיולרעפ ןיא גָאט ַא רעדַָא רהַאֹי 70 עדעי ןעדנוטש 6 ןיולב ןעבילב
 ,רהָאי 204 ןופ

 ןעשיריא םעד ןופ דנורנ רעד ךיוא זיא "ןטק-רוזחמ , רעניזָאד רעד
 -ענסיוא ךילסילש םהיא ןעבָאה דומלת ןופ ןעמַאנַארטסַא יד יוװ ,חול
 זיא ןעמַאנַארטסַא עזעיד ןופ רעטסערג רעד .טמיטשעב ןוא טנעכער
 סינעמענוצ יד ןעגַארקעג טָאה רעכלעוו ,לאומש רמ ןעוועג םינּפה
 -סירק ךָאנ טרעדנוהרהַאי ןעט8 םעד ןיא טבעלעג טָאה רע  .יאניחרי
 ןעשיכירג םעד ךָאנ רהָאי 700 רהעפעגנוא טימ ,ָאזלַא ,טרובעג סע סוט
 יד, זַא ,ארמג יד סע טלהעצרעד םהיא ןענעוו ,ןָאטעמ םָאנַארטסַא
 ןופ ןעסַאנ יד יוװ ןעוועג רָאלק ױזַא םהיא ןענייז ?עמיה ןופ ןעגעוו
 ."אעדרהנ

 ערעדנַא עלַא ןוא רע ביוא ,ענַארפ עסיורג ַא רעבָא זיא סע
 ןעמוקעג גיד נע טש ט ס בל עז ןענייז ןעמָאנָארטסַא עשידומלת
 ייז ."?עמיה ןופ ןעגעוו, יד טיס טפַאשטנַאקעב עטנעהָאנ אזַא וצ
 רעד וצ .ןעכירג יד ייב ןעננונכער עזעיד טנערעלעג סיוועג ןעבָאה
 ךֵאד טָאה ,ןערָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא חול רעשידיא רעד ןעוו ,טייצ
 ס ו א ע מ ע ? ַא ט 85  סםָאנַארטסַא רעשיכירג רעסיורג רעד ןיוש
 ,םעטסיס עשימָאנַארטסַא יד "טסענַאמלַא , ןיא טלעטשעגטסעפ טָאהעג
 ,טייצ רעד וצ זיב טלעוו-רוטלוק עצנַאנ יד טשרעהעב טָאה עכלעוו
 יר רַאפ ןערָאװעג טנעקרענא ןזיא סוקינרעּפָאק ןופ ערהעל יד ןעוו
 -ַָארטסַא ןעשידומלת ןעטסערג ןעזיד ראפ רהָאי 400 טימס ,עגיטכיר
 רעכלעו ,ס ו כ ר ַא ּפ י ה עכירג רעלַאינעג רעד טבעלעג טָאה םָאנ
 - ,ןעטייצ עטלַא יד ןופ םַאנַארטסַא ןעטסערג םעד רַאפ טנעקרענא טרעוו

 ןיוש ךָאד רימ ןעבָאה ָאז ,"ןטק רוזחמ, םוצ טגנַאלעבנא סָאװ
 ךילקריוו ןענייז ןעמַאנַארטסַא עשידומלת יד ביוא זַא ,ןהעזעג ןעביוא
 ,וצרעד ןעגנַאגרעד ,ןעננונכער ןוא ןעננוטכַאבָאעב ענעגייא ךרוד ,ןיילַא
 יד טימ ךיילגרעפ ןיא רהָאי 8200 ףיוא טניטעּפשרעפ ךיז ייז ןעבָאה
 ןענעקיילוצבָא טינ רָאנ טימרעד ןיימ ךיא .טייצ ס ןָאטעמ ןופ ןעכירג
 בָאה ךיא .,ןעמַאנָארטסַא עשידומלת יד ןופ עסינטנעק יד ןוא המכח יד
 רעקנעד עסיורג ןעוועג ןענייז ייז זַא ,לעפייווצ ןעטסעדנימ םעד טינ
 ןעבָאה סָאד .טייצ רעייז ןופ עימָאנַארטסַא יד טנעקעג טוג ןעבָאה ןוא
 ןופ גנונעכערערסיוא רעטנעכייצעגסיוא רעייז טימ ןעזיוועב ךיוא ייז
 ןעכירג יד זַא ,ןערעוו טנַאזעג זומ תמא רעד רעבָא .,חול ןעשידיא םעד
 םיארומא ןוא םיאנת יד רַאפ רעהירפ עטרעדנוהרהָאי טימ ןעבָאה
 -סיוא סעלַא סָאד ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאנַארטסַא ערעסערג לעיפ טַאהעג
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 "אד ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןעמַאנַארטסַא יד עכלעוו ייב ןוא טנעכערעג
 -ע ל ע ג ןעבָאה ,עשיבַארַא יד רעטעּפש ןוא עשימיור יד ךיוא רעטנור
 .המכח עסיורג עזעיד סם נ ע ר

 רָאנ ךיז ןעטְלָאװ ןעטייצ ענעי ןופ ןעדיא יד זַא ,ןייז ןעק סע
 יד טימ ןעמיטש לָאז סָאװ ,חול אזַא חכמ פעק ערעייז ןעכארבעג טינ
 ייז ןוא ,ןוז רעד ןופ ןעננוגעוועב עראבנייש יד ךָאנ ןעטייצסערהאי
 ןעטַאנַאמ-הנבל יד ןופ ןעגנונכער עטלַא יד ייב ןעבילבעג ןעטלָאװ

 עשינַארמחמ עֶלַא ןוא רעבַארַא יד ,רעדירב-ףיטש ערעייז יו טקנוּפ
 -האי יד טימ ןענעכער ךיז טפראדעב טינ ןעטלָאװ ייז ןעוו---רעקלעפ
 .ח ס פ ןופ ?עיצעּפס ןוא םיבוט םימי יד ןופ ןעטייצסער

 .ןעמייצ עשידומלת ןוא עשילביב ןיא חול רעשדיא רעד

 רעד ןעװעגנ (ןסינ טצעי) ביבא ןיא ןעטייצ עשילביב יד ןיא

 ר ה ַאי ןופ גנ ַא פנ ַא רעד ,רעניטכיר רעדָא ,טַאנָאמ רעטשרע
 להעפעב רעשילביב רעד ןוא ,ג ניי  ה י ר פ ןיא ןעוועגנ זיא סָאד
 יד וצ טרהיפענ לעיצעּפס טָאה טַאנָאמ ןעזעיד ןיא חסּפ ןעטלַאה וצ
 -ןענוז ן'טימ ןעמיטש ןעלָאז ןעטַאנָאמ-חנבל יר זַא ,ןעננונכערסיוא
 ,רהָאי

 סע ןעמ טָאה ןע קעווצ עזעיניל ע ר עזעיד בעילוצ
 .-יטשעב וצ ןוא עימָאנַארטסַא יד ןערידוטש וצ ןעננַאפעגנָא ןעדיא ייב
 ךרוד ןוא תודע ןופ ןעגנוטכַאבָאעב יד טיול טינ ןעטַאנַאמ יד ןעמ
 ןיא וליפא טרהיפעג ךיז טָאה סָאד יוװ ,גרעכ יד ףיוא ןעלאנגיס-רעייפ
 לע שדחה שודק , םורַאד סע טפור ןעמ -- אישנה הדוהי ןופ טייצ רעד
 רעדָא ,ןעגנונכערסיוא עשימָאנָארטסַא טיול ןרעדנָאז -- "האיר יִּפ
 ."ןובשח יּפ לע שדחה שודק , ךָאנ

 ,ןעטאנַאמ-רוביע יד ופ גנונכערסיוא יד רעדָא ,"רוביעה דוס ,, רעד
 ,םיאישנ יד ןופ רעהכאנ ןוא ןירדהנס ןופ עיגעליווירּפ יד ןעוועג זיא
 ןעמוקסיוא לָאז חסּפ םוא ,ינש רדא םעד ןעמיטשעב.סע ןענעלפ ייז
 ןיא ךיוא ןענלָאפ ןעלָאז םיבוט םימי ערעדנַא יד םוא ןוא גנילהירפ ןיא
 .ןעטייצ-סערהַאי עטמיטשעב יד

 ,"רוביע , ןַא ןענעוו טנַאמרעד טינ רָאנ טרעוו ל?עביב רעד ןיא
 רעד ןיא .טסואוועג טינ ןופרעד ךָאנ ןעמ טָאה ןַאד זַא ,טנעכער ןעמ
 ןוא ןעלענער עסיוועג טַאהעג ןיוש ןעמ טָאה ינש תיב ןברוח ראפ טייצ
 זומ ןעמ רָאנ ,ןעטייצסערהאי ןוא ןעטאנָאמ-חנבל יד ןעגעוו ןעננונכער
 טלָאװ טסנאז לייוו ,טרעטנָאלּפוצ ןעוועג ךָאנ .זיא סָאד זַא ,ןעמהעננָא
 םעד ןענעוו ּפָאק םעד ןעכערב ךיז טפרַאדעב טינ רעטעּפש ךָאד ןעמ
 ,דומלת ןיא טרעדלישענ טרעוו סע יו ,לעיפ ױזַא

 ידימלת ערעדנַא יד ןוא םיאישנ יד ןעבָאה ,סיוא טזייוו סע יו
 -ָארטסַא טימ טניטפעשעב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,טייצ רענעי ןופ םימכח
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 רו ס ב ןעטלאהעגנ ,"ןובשח יּפ לע שדחה שודק , טימ ןוא עימָאנ
 סע ןעגעמ רימ .םעד ןענעוו טסואווענ ןיילַא ןעבָאה ייז סָאװ ,סעֶלַא |

 רומלת ןיא ןעבענענרעביא טרעוו רעכלעוו ,טקאפ םעד ןופ ןעסילש
 טכאמעג טנאקעב סע טָאה אנת רעזעיד .ןיבא רב אנוה יבר ןענעוו
 ןעוו ,ןעניפענסיוא ןיילַא תומכח םוש ןהָא ןעק ןעמ ױזַא יו ,דוס םעד
 | .ביבאה גח םעד ןערעייפ וצ

 ןעגנונלַאפרעפ עכילקערש יד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועגנ זיא סָאד
 םורא) סויצנַאטסנַאק רעזייק ןופ טַאפשרעה רעד רעטנוא ןעדיא ןופ
 ןאד ריז ןעבָאה ןעדיא יד .,(טרובעג סע'סוטסירק ך ַא נ) רהָאי 0
 ןוא ,חסּפ ןופ טייצ יד ןענעוו טייהנעגעלרעפ רעסיורג ַא ןיא ןענופעג
 ןי י 9 ַא ןעלָאז יז זַא ,"דוס םעד טקעלּפטנע , ייז טָאה אנת רעטונ ראד
  ,טרעלקרע רע טָאה ,ןעקרעמעב ןעלעוו ייז ביוא ,ןוז יד ןעטכַארטעב
 ןעמוק טעװ גנילהירפ סָאד ,ןָא טנייצ ?עמיה ן פיוא עיציזַאּפ רהיא זַא

 -וצ ייז ןעלָאז ,ןעטַאנָאמ 12 עכילנהעוועג יד ךָאנ טיול יוװ ,רעטעּפש .
 ,טַאנַאמ-רוביע ןַא ןעבעג

 םעד ןופ עיגעליווירּפ יד ןערָאװעג ןעכַארבעג עקַאט זיא טימרעד
 טייצ יד ךיוא ,ךילנלָאפ ,ןוא טַאנָאמ-רוביע םעד ןעמיטשעב וצ אישנ
 .ביבאה נח ןופ

 ייב עימָאנַארטסַא טנרעלענ רהעמ טָאה ןעמ ןעוו ,רעטעּפש ךָאנ |
 יב לע ןעטַאנַאמ-הנבל יד טמיטשעב טָאה ןעמ ןוא "ןוי ימכח, יד
 טָאה ,חול ןעיונעג ַא ןעלעטשוצנעמַאזוצ יו טנרעלעגסיוא ןוא ןובשח
 םעד ןופ ןעננוקעלּפטנע עכלעזַא וליפא ןעבָאה טפרַאדעב טינ ןיוש ןעמ
 ןפיוא טנעכייצעגנַא טַאהעג סעֶלַא ןיוש טָאה ןעמפ ."רוביעה רוס;
 ךיז ןעצונעב רימ ןעוו ,גָאט וצ טנייה יו גיטרעפ ןוא סקיפ ,רעיּפַאּפ
 | .חול ןעטקורדעג א טימ

* * * 

 רעבָא סע זיא טייברא קיטש עדנעכערבּפָאק רהעז ןוא ערעווש ַא
 -ַאק ַא ןעלעטשוצנעמַאזוצ יו ןענופעגסיוא טָאה ןעמ רעדייא ,ןעוועג
 ןופ ןוא דרע רעד ןופ ןעגנונעוועב יד טימ ןעמיטש לָאז סָאװ רעדנעל
 יד ןעניטעּפשרעּפ רעדָא סיֹוארָאפ ןעּפיול טינ לָאז סָאװ ,חנבל רעד
 -שנעמ רעד ןופ סערנָארּפ רעגיטסיינ רעד .ןעטייצסערהאי עכילריטַאנ
 ,ל'חול ןעטסנעלק םעד טימ ןעדנוברעפ גנע רהעז זיא טייה
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 .} ענַאלײב

 ,רעזעלג-סגנורעפערגרעפ ןופ גנוקעדטנע יד

 -עט טימ ךיז טצונעב ןעמ טניז 810 רהַאי א ?כה-דס זיא סע
 רָאנ ןעמ טָאה רעהירפ ןַא ,ןעניימ טינ רעבָא ףרַאד ןעמ .,ןעּפָאקסעל
 "ייק ןופ הלעמ רעד טימ .,רעזעלנ-סגנורעסערנרעפ ןופ טסואוועג טינ
 ןעכַא ןע ר ע ס ע רג ר ע פ וצ ךעלזעלנ ןוא ןעלַאטסירק עגידכעל
 עטלַא רָאנ ןיא ןעוועג טנאקעב ןיוש ןעמ ןיא ןעגיוא ערעזנוא ןיא
 ,ךעלכלעיּפש סלַא טנעירעג רעבָא ןעבָאה ךעלזעלג עכלעזַא .ןעטייצ
 טכַאמענ ךיוא טָאה ןעמ .ףושיכ ןוא "ןעצנוק עצראווש , רַאפ רעדָא
 -סוא) עס קעוונ ַא ק ,ןעלגיּפש ענידכעלייק טימ ןעצנוק עשינַאמ
 "יבעגניא) עוו א ק נ ָא ק ןוא (זניל ַא יו ױזַא ,סױרַא ענעניובעג
 ,(זנוא רעביא בלעוועג רעשילמיה רעד ,לשמל ,יװ טָא ,ענעג

 ךיױא ןעמ טָאה הוננ ןיא ץַאלַאּפ ס דרמנ ןופ תוברוח יד ןיא
 ןופ םרָאפ רעד ןיא ?אטסירקדייטש עגניטכיזכרוד ?עקיטש ַא ןענופעג
 רערהעל ,ףָאזָאליפ רעשימיור רעטמהירעב רעד ,ַא ק ע נע ס .זניל ַא
 ןופ (ןעלגוק) ןערעפס עטסוּפ ךיוא טביירשעב ,ןָארענ ןַאריט םעד ןופ
 -רעפ וצ ןעוועג טכיורבעג ןענייז סָאװ ,רעסַאװ טימ טליפעננָא זָאלג
 .ןעֶכַאז ןערעסערג

 וצ ןעגנַאפעגנָא ןעמ טָאה ןעזניל ןופ םרָאפ רעד ןיא ךעלזעלג
 טָאה ןעמ רעדייא ,רעהירפ טייצ ַא טימ "ןעלוקַאּפש , רַאפ ןעכיורבעג |

 ,ּפָאקסעלעט רעדָא ּפָאקסָארקימ א רַאפ ייז טימ טצונעב ךיז

 -ןרטסניא ַאזַא ןופ רעדניפרע רעטשרע רעד ןעוועג זיא סע רעוו
 ?הָאוובָא ,רעכיז ףיוא ןעגנַאגרעד טינ ץלא ךָאנ ןעמ ןיא סָאד ,טנעמ
 ןוא ןעוויכרַא ןיא טלעבירנעג קרַאטש ןוא לעיפ רהעז ךיז טָאה ןעמ
 ,ןייז טינ לעפייווצ ןייק רעבָא ןעק סע .םעד ןענעוו ןעטפירש עטְלַא
 -טלעוו ,ןעגָאז רַאנָאז געמ ןעמ ,ןוא עניטכיוו רעיוהעננוא עזעיד זַא
 -יילש-ןעזניל ַא ןופ ןערָאװעג טכַאמעג זיא גנודניפרע עדנערהעקרעניא
 ןופ גנאפנא םעד םורא דנַאלָאה ןיא רעכאמ-ןעלוקַאּפש רעדָא רעפ
 | ,טרעדנוהרהַאי ןעט7

 ן טימ רעכַאמ-ןעלוקַאּפש םעד ייב גנילרהעל ַא זַא ,טלהעצרעד ןעמ
 -עג טימ ךיז גידנעלעיּפש ,טָאה יע ח ר עט יי? סנ ַא ה ןעמָאנ
 -ע ג ַא ןיא ייז טלאה ןעמ ןעוו זַא ,ןענופענסיוא ,ךעלזעלנ ענעפילש
 א ןיא ךַאז ַא ןופ דליב א ןעמ טמוקעב ,ע יצ ייזָא פ רע סיוו
 .טלַאטשעג רע ט רע סערנרע פ ךױא ןא רעטרהעקרעפ
 -נײרַא רע טָאה ,טסואוורעד ןופרעד ךיז טָאה רעטסיימ ןייז רונ יו ןוא
 -נָאק ַא ערעדנַא יד ןוא עװוַאקנַאק ַא ענייא ,ףעלזעלגנ ייווצ טלעטשעג
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 רעטשרע רעד ןערָאװעג ןעפַאשעג ןיא ױזַא ןוא ,רהער א ןיא ,עסקעוו
 ,451 .ז ףיוא 116 גנונכייצ יד ךרוד טלעטשעגרָאפ יוװ ,ּפָאקסעלעט

 סָאד יוװ ,גילעפוצ ױזַא טינ ןעמוקעגרָאפ סע זיא ךילניישרהאוו
 ,ךילדיימרעפנוא ןעוועג זיא סע רונ .השעמ רעזעיד ןופ ןעסילש וצ ןיא
 זיא טסנוק עשיטּפָא יד ואוו ,דנַאלָאה ןיא רעכַאמ-ןעלוקַאּפש יד זַא
 ַאזַא ןעלעטשנעמאזוצ לָאמא ןעלָאז ,ןערָאװעג טלעקיווטנע ?עיפ רהעז
 .לעכלעיּפש ַא סלא טושּפ ,ס'יעהרעּפיל יו ,רחער

 -סױרַא טָאה רעכַאמ-ןעלוקַאּפש רעזעיד זַא ,רעטייוו טלהעצרעד ןעמ
 םָארק ןייז ןופ" רעטסנעפ םעד ןיא "רהער-רעדנואוו, ןייז טלעטשעג
 -יינ ךס א ןעניוצענוצ טָאה סָאד זַא ןוא גרובלדימ טדָאטש רעד ןיא
 ץיּפש םעד ףיוא רהער ןייז טלעטשעגנָא טשרעוצ טָאה רע .עגירעיג
 | ימ ץיּפש םעד ןַאד טהעז ןעמ יו ,טגייצעג טָאה ןוא עכריק ַא ןופ
 .בָארַא ּפָאק

 ןעמָאנ | טימ זיקרַאמ ַא ןעוועג ךיוא זיא ענירעיגיינ יד ןעשיווצ
 -ַאּפש םעד ייב "?עזעלנ-רעביוצ , אזַא טפיוקעג טָאה רעכלעוו ,אלָאניּפש
 סירָאמ ץנירּפ םעד ןעקנַאשעג רעהכאנ סָאד טָאה ןוא רעכַאמדןעלוק
 .וַאסַאנ ןופ

 ןיא זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ,ןעויכרַא ןיא ךיז נידנעלבירג
 עטיב ַא טימ טעדנעוועג ךיז יעהרעּפיל סנַאה טָאה 1608 רעכבמעווָאנ
 רַאפ טנעטַאּפ א םהיא ןעניליוועב וצ גנורעיגער רעשידנעלַאה רעד וצ
 טָאה ןעמ .'סנעטייוו רעד ןופ ןעכַאז ןעהעז וצ טנעמורטסניא, ןַא
  ןיא גנודניפרע אזַא סָאד ,דנורג םעד ףיוא טנַאזטנע רעבָא םהיא סע
 עכלעזַא ענינייא טלעטשעב ךָאד םהיא ייב טָאה ןעמ רונ ; טנאקעב ןיוש
 -סטאַאטש ַא סלַא סע ןעטלַאה וצ טגָאזעגנָא םהיא ןוא ןעטנעמורטסניא
 .טערקעס

 רָאסעפָארּפ ַא זַא ,ןעויכרַא יד ןיא טלעבירגענסיוא טָאה ןעמ
 ןעבלעז םעד ןיא טָאה ס ו י ט ע מ ןעמָאנ ן'טימ קיטַאמעטַאמ ןופ
 .טנעמורטסניא ןימ אזַא ראפ טנעטַאּפ ַא טגנאלרעפ ךיוא רהָאי

 -ַאה ןיא "ךעלזעלג עשינַאמ , ןעגעוו ןעננַאלק ןענייז סלאפנערעי
 רעביא ןערָאװעג טיירפשרעפ (ןעטייצ ענעי רַאפ יוװ) לענש ץנאג רנַאל
 טכיירנרעד ךיוא טָאה ןעגנַאלק עזעיד ןופ רענייא .אּפָארייא-טסעוװ
 ,א ע ? י 5 ַא ג רעקנעד ןוא רעקיטַאמעטַאמ ןעשינעילאטיא ןעסיורנ םוצ
 רעזעיד ױזַא יוו .(נידענעוו) עיצענעוו טכוזעב 1609 ןיא טָאה רע ןעוו
 רעכילטפַאשנעסיװ רעד ןופ סרעטָאפ יד ןופ רענייא ,ינעשז רענעטלעז
 ןעהעז ןעטסעב םַא ןעמ ןעק ,טימרעד טצונעב ךיז טָאה ,עימַאנַארטסַא
 : 1609 טסוניוא ןעט29 טריטַאד ,רעדורב ןייז וצ ףעירב ַא םענייז ןופ

 רַאפ סעיינ ?עקיטש ַא בָאה ךיא לייוו ,טצעי ריד ביירש ךיא,
 טָאה קירוצ טָאנַאמס 2 רהעפעננוא טימס ןַא ,ןעסיוו טספרַאד וד .ריד
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 םרעדנַאלפ ןיא סָאד ,גנַאלק א טיירּפשרעפ (עיצענעוו ןיא) ָאד ךיז
 -רעד סָאוװ ,זָאלג-העז ןימ ַאזַא סירָאמ ץנירּפ םעד ןעקנַאשענ ןעמ טָאה
 ףילטייד ץנַאג ןעהעז ןעק שנעמ ַא סָאר אז ,ןעכַאז עטייוו טרעטנהענ
 -יווא ױזַא טניישעג רימ טָאה סָאד .ל?יימ ייווצ ןופ טייקטייוו ַא ףיוא
 .םעד ןענעוו ןעקנעדוצכַאנ ןעגנַאפעננָא בָאה ךיא זַא ,ךילטנעדרארעס
 יד ןופ גיננעהּפָא ןייז זופ סָאד זַא ,סולש םוצ ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו
 ,ןעריבורּפ ןוא ןעכוז ןעמונעג ךיא בָאה ,עויטקעּפסרעּפ ןופ עצעזעג
 ףיא ןיב ךילדנע .טנעמורטסניא ַאזַא ןעלעטשנעמַאזוצ ןעק ןעמ ױזַא יו
 -יא סָאװ זָאלנ-העז ַא ןעפַאשענ בָאה ךיא זַא ,ךיירנלָאפרע ױזַא ןעוועג
 .זָאלג-העז עשידנעלָאה יד ןענעוו ןעטכירעב יד טייוו טפערטרעב

 "עו ןיא רימ זַא ,עיצענעוו ןיא ןערָאװעג טנַאקעב זיא סע ןעוו
 סירוצ געט 6 טימ ךימ ןעמ טָאה ,טנעמורטסניא ַאזַא ןעכַאמ וצ ןעגנול

 סָאד םוא ,(הטַאר-טדָאטש רעשיטַארקַאטסירַא) ןערָאינעס יד וצ ןעפורעג
 םעד ןופ גנורעדנואוורעפ רעד וצ ןָאהטעג בָאה ךיא סָאװ ,ןענייצ ֹוצ
 ,ןערָאטַאנעס יד ןופ ןוא ענילעדַא יד ןופ עלעיפ .טַאנעס ןעצנַאג
 רהעמ ןעגעווטסעד ןופ ןענייז ,טייל עטלַא ץנַאג ןיוש ןענייז ייז ?הָאוובָא
 -ריק ןעטסכעה םעד ןופ ץיּפש םעד ףיוא ןעגנַאנענפױרַא לָאמ ןייא יו
 זָאלג-העז ןיימ ןהֶא) ןעפיש יד ןעהעז וצ םוא ,טדָאטש ןיא םרוהטדןעכ
 -עב טנעקעג ייז טלָאװ ןעמ זיב ,עזייר ןעדנוטש 2 ןעמונעג סע טלָאװ
 -ורטסניא ןיימ ןופ גנוקריוו יד .טרָאּפ םוצ ןעמיווש ייז יו ,(ןעקרעמ
 ןעהעז ,טייוו ?יימ 80 ךיז ןעניפעג סָאװ ןעכַאז זַא ,עכלעזַא זיא טנעמ
 .טייוו ?יימ 8 ןענופעג ךיז ןעטלָאװ ייז יו סיוא

 ןעק טנעמורטסניא אזַא ןעצטונ עסיורג רַאפ סָאװ גידנעפיירגעב,
 ,גידנעהעז ןוא ,םי ן'פיוא ןוא ןענָאיצַארעּפָא עשירעטילימ ןיא ןעגניירב
 רענאיצענעוו רעד ןופ טנעדיזערּפ) שזדָאד רעד טייקניטכיול ןייז יו
 ןיא ךיז ןעבעגעב וצ ןעסַאלשעב ךיא בָאה ,ןעבָאה סע ?יוװ (קילבוּפער
 ."ןעקנעש וצ סָאד םהיא ןוא ןעט24 ןעזעיד ץַאלַאּפ ןייז

 ןעננוקעדטנע עסיורג ענייז רַאפ ךיוא ןוא קנַאשעג ןעזעיד רַאפ
 ןעסָאלשעב טאנעס רענַאיצענעװ רעד טָאה קינַאכעמ ןוא קיזיפ ןיא
 ןיא רָאסעפָארּפ ןעכילגנעל-סנעבעל ַא רַאפ ן ָאעלילַאג ןענענרע וצ
 .ַאודַאּפ ןופ טעטיזרעווינוא

 "העז עטייווצ א טלעטשעננעמַאזוצ ַאעלילאג טָאה םעדכַאנ דלאב
 טרעסערגרעפ ןוא טרעטנהענרעד רהעמ דנעטיידעב טָאה עכלעוו ,זָאלג
 טלעטשענסיוא רע טָאה טנעמורטסניא ןעזעיד .עטשרע יד יוװ ,ןעכַאז
 עכריק קרַאמ טנעס רעטמהירעב רעד ןופ םרוהט ן פיוא םוקילכוּפ ן'רַאפ
 ןעהעזרעד טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךַאז עטסעטייוו יד .עיצענעוו ןיא
 ַאודַאּפ ןיא עכריק ַא ןופ ץיּפש ַא ןעוועג זיא ,ּפָאקסעלעט ןעזעיד ךרוד
 - .עיצענעוו ןופ טייוו ?יימ 29 רהעפעננוא
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 רעד ןופ רעטעהט?הָאוװ רעסיורג רעזעיד רעבָא ךיז טָאה טימרעד
 טכוזעג ,טרעלקעג רעטייוו ץלַא טָאה רע .טנעגוננעב טינ טייהשנעמ
 ךיוא לָאז רע זַא ,רעזעלג-העז ענייז ןערעסעבוצסיוא יוװ ,טריבורּפ ןוא

 - .5עמ יה ן| פיוא סעּפע ןעקעד טנע ןענעק

 ,לָאמ 60 ןעכַאז טרעסערנרעפ ןיוש טָאה ּפַאקסעלעט רעטירד ןייז
 ןעלעטשנעמַאזוצ ןעננולעג םהיא זיא רעטעּפש געט ענינייא טימ

 ףיוא ג ר ע ב ןעקרעמעב טנעקענ ךיוא טָאה רע זַא ,ּפָאקסעלעט אזַא
 -העז ןופ גנודנעונא ע ט ש ר ע יד ןעוועג זיא סָאד .הנבל רעד
 / אעלילַאנ ןַא ,ןעטיײרטשבָא ןעק ןעמ ביוא .עימַאנַארטסַא ןיא רעזעלנ
 רעבָא סע ןזיא ,ּפָאקסעלעט ַא ןופ רעדניפרע רעטשרע רעד ןעוועג זיא
 ט5ע טשעננָא טש רעוצ טנעמורטסניא ַאזַא טָאה רע זַא ,רעכיז
 -רעפ טָאה רע זַא ,טלעטשעגטסעפ סע זיאךױא ?עמיה ן פיוא
 .רעזעלג-העז יד טמַאקלַאפ

 סעבָארּפ עלעיפ ךָאנ ןעגנולענ םהיא זיא (1009) רהָאי ןעבלעז םעד
 לָאמ 30 ךַאז ַא ןערעטנהענרעד לָאז סָאװ ,ּפָאקסעלעט ַאזַא ןעפַאש וצ
 ןיוש רע טָאה ןַאד .לָאמ 100 טעמכ ןערעסערנרעפ רהיא ךיוא ןוא
 ץפיוא גנוקעדטנע עטסעטמהירעב ןוא עטסערג ןייז ןעכַאמ טנעקעג
 -עב טרעוו רע טיּפוי טענַאלּפ יד זַא :ךילמענ ,לעמיה
 יי .תתונבל 4 ןופ טעטיילג

 עיצולָאװער עצנַאג ַא ,ןענָאז ןעמ געמ ,ןעפורענסױרַא טָאה סָאד
 ןיא ?עיצעּפס ןוא טלעוו רעכילטפַאשנעסיװ רעגידסלָאמאד רעד ןיא
 ,זייוועב רעדנענאלש ַא ןעוועג זיא סָאד ?ייוו ,עכריק רעשילוטַאק רעד
 וופ ערהעל עשימָאנַארטסַא "עשיסרוקיפא , יד ןיא סע ניטכיר יוװ
 "יז ןעהערד ןעטענַאלּפ עֶלַא טימ דרע יד זַא ,ס ו ק ינ ר ע ּפ ַא ק
 .רעטנעצ רעייז סלַא ןוז רעד םורַא

 - יד טקעדטנע טָאה ַָאעלילַאנ ןעכלעוו טימ ,ּפָאקסעלעט רעד
 2 ונ עוו טענַאלּפ יד זַא ,ןענופעגסיוא ךיוא ןוא רעטיפוי ןופ תונבל
 ,הנבל רעזנוא יו ,ןעטלַאטשעג רעדָא ןעזַאפ עכלעזַא רהעפעגנוא טָאה
 ווז רעד ןעשיווצ סעיציזַאּפ ערהיא ןופ טַאטלוזער רעד זיא סע סָאװ
 טניפעג ּפָאקסעלעט רעזעיד -- (15 ?עטיּפַאק העז) לענוק-דרע םעד ןוא
 -ומ םעד ןיא ןעטנעמורטסניא ענייז ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ טצעי ךיז
 .ןעילַאטיא ,עיצנערָאלפ ןופ םואעז

 טלעטשעגנעמַאזצ ָאעלילַאג ןיוש טָאה 1610 ןוֿפ גנַאפנָא ןיא
 וצ טקישענרעדנַאנאפ טָאה רע עכלעוו ,ןעּפָאקסעלעט 100 רעביא
 ןוא דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ ,ןעילַאטיא ןופ עטרחעלעג ןוא ןעצנירּפ
 | .דנַאלָאה

 -עגפיוא ייז ןעמ טָאה ?ארעביא זַא ,ןענָאז וצ גירעכיא זיא סע
 ךלַאב ייז טָאה ןעמ זַא ןוא טייקנירעגיינ רעטסערג רעד טימ ןעמונ
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 ,הנבל רעד ףיוא גרעב יד ןעהעז וצ לעמיה { םיוא טלעטשעגנָא ךיוא
 .טלעוו-ןרעטש יד ?לכב ןוא רעטיפוי ןופ תונבל יד ,סונעוו ןופ ןעזַאפ יד

 10 ןעקרעמעב טנעקעג ןיוש ןעמ טָאה ןעּפַאקסעלעט ענעי ךרוד
 ןעגיוא עטקַאנ טימ ןהעז סע ןעק ןעמ יװ ,ןרעטש לעיפ ױזַא לָאמ
 רונ ייז רַאפ ןעּפָאקסעלעט ערעסערג ךס ַא וליפַא ןיוש ןענייז טנייר
 רעקיטּפָא ערעדנַא ןעבָאה טייצ רעצרוק ץנַאנ ַא ןיא  ,ךעלכלעיּפש
 טמַאקלַאפרעפ ןֹוא טרעסעבענסיױא לעיפ רהעז ןעמָאנַארטסַא ןוא
 ,ןעּפָאקסעלעט יד יוװ ױזַא ןעּפָאקסַארקימ יד ,רעזעלנ-חעז יײלרעלַא
 רעמוטש רעד ייב ןעסירעגסיורַא תודוס רחעמ ץֶלַא ױזַא טָאה ןעמ ןוא
 ןעטלעוו יד ןיא יו ,ןעסינעפעשעב עקניציּפ ןופ ןעטלעוו יד ןיא רוטַאנ
 .ןרעטש עטסעטייוו יד ןופ
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 .סק ערדניא

 ,ךוב ןעזיד ןיא םינינע ןוא ןעמענ ןופ רעגיײצנָא רעשיטעבַאפלַא

 יי עט עא

 א

 ,443 ,ןומַאמ-לָא-האלַאדבַא
 ,4560 ,וויטקעיבָא

 .189 ,קיטּפילקע ןופ טעטיוװקילבָא

 .101 ,ןרעטשדנעבַא

 ,116 ,ןָארעבָא
 .206 ,טכיל ןופ ןָאיצַארעבַא
 ,189 ,סמַאדַא

 ,87 ,(ַאליװקַא) רעלדָא
 ,401 ,רעליוא

 ,196 ,אּפָאריוא

 .887 ,288 ,ַארבמוא

 ,116 ,לעירבמוא

 ,120 ,18 ,עיפַארגָאנַארוא

 ,174 ,111 ,סונַארוא

 ,11/ ,סירָאיַאמ ַאסרוא

 ,סקָאניװקע (טסברעה) לַאנמוטָא

7. 

 ,8597 ,816 ,חול רעשידיא
 ,408 ,29 ,19 ,בויא
 ,815 ,ןָאיצַאלַאקרעטניא

 ,416 ,עיצרעניא

 8898 ,ןָאוצַאידַארוא

 ,48 ,(םונַאדורע ןופ ַאפלָא) רָאנרעכַא

01 

 ,461 ,וויטקעיבָא רעשיטַאמָארכַא

 .148 ,סרעבלָא
 ,81 ,(ןרעטש-לעפייט) לָאגלַא

 .44 ,89 ,ןַארַאבעדלַא
 ,87 ,ריַאטלַא

 ,446 ,דויטיטלַא

 ,824 ,ןעדַאיּפמילָא

 ,440 ,268 ,282 ,108 ,טסעגַאמלַא

 ,48 ,ץיירק ןעכילדיז ןופ ַאפלַא

 .99 ,48 ,סורָאטנעס ןופ ַאפלַא
 ,199 ,סולעגנַא

 ,66 ,61 ,אדעמָארדנַא

 ,988 ,ןעדידעמָארדנַא

 848 ,ןעטּפילקע ערעלונַא
 ,48 ,סערַאטנַא

 ,819 ,ודירק רעשיטקראטנַא

 ,401 ,ןעגנַאפנָא עלַא ןופ גנַאפנָא

 ,15 ,(רעב ןעסיורג ןופ) סרעגייצנָא
 .110 ,ןעדיאָארעטסַא

 111 ,7 ,עיגָאלָארטסַא

 ,864 105 ,עי בַאלָארטסַא

 ,804 ,107 ,סוינָאלָאּפַא

 .848 ,רעצלָאּפַא

 ,294 ,סקיטּפָא
 ,406 ,םיּפָא



 6 ץנארק םיליפ

 ,89/ ,880 ,עיניל-ןעדיסּפַא

 ,98 ,סוכָאופָא

 ,886 ,180 ,114 ,עילעּפַא

 ,48 ,(ולד לזמ) סוירַאװקַא
 ,456 ,רַאלוקָא

 ,417 ,ןָאיצַארעלעסקַא
 ,8907/ 109 ,180 ,ָאגַארַא

 ,22/ ,סולאערָאב .ַארָארָא

 ,889 ,114 ,91 ,טיברָא

 ,82 ,98 ,סוגרַא

 ,04 ,20 ,ןָאירָא

 ,24 ,ַאגורָא

 .898 ,901 ,לעטָאטסירַא

 ,441 ,804 ,281 ,107 ,סוכרַאטסירַא
 ,176 ,לעירַא

 ,489 ,ערעפס-רַאלימרא

 ,40 ,סורוטקרַא

 .8/9 ,זוורק רעשיטקרַא

 ,882 ,הנבל רעד ןופ רילָאקישַא

 ב

 ,40 ,(רערהיפ-ןעסקָא) סעטָאָאב
 ,810 ,חול רעשינָאליבַאב
 ,415 ,קיטסילַאב

 .184 ,דרַאנרַאב

 ,119 ,רַאוװאוב

 ,309 ,ןעונוב

 806 ,288 ,םאלפיןעזנוב

 .89 (ןרעטש עטלעּפָאד) ןערַאנוב

 .199 ,טעמַאקדַאלעוב

 ,40 ,ץיירק ןעכילדיז ןופ ַאטעב
 ,80 ,וויגלעטעב

 ,884 ,ידנופ ווָא יעב

 ,809 ,ןַאטלעב

 .84 ,לעסעב

 ,917 ,ַָאלעהטרעב

 ,288 ,ןוכודערעב

 ,138 ,189 ,(ָאנַאדרָאישוד) ָאנורב
 טו

: 

 ,208 ,להָאצ ענעדלָאג
 ,284 ,107 ,158 ,198 ,109 ,ָאעלילַאג

2, 408, 417, 484, 880. 

 ,181 ,עלַאג
 ,154 ,דעמינַאג

 .197 ,ידנעסַאג

 20 ,ןָאירָא ןופ לעטרַאג

 .108 ,(ןערעפס) םולגלג
 ,108 ,(עליבָאמ םומירּפ) ףיקמה לגלג

 ,448 ,804 ,ןָאמָאנג

 "סוס (עשיאעמעלָאטּפ) עשירטנעצָאעג

 | ,804 ,104 ,םעט

 ,400 ,ןָאיצַאטיוװַארג

 .21 ,12 ,רעב רעסיורג

 ,81 ,דנוה רעסיורג

 ,11 ,14 ,(ןרעטש) 1880 שודירבמורג

1, 
 ,490 ,ןַאידירעמ-שטונורג

 ,819 ,רעדנעלַאק רענַאורָאגערג |

 ,409 ,ּפָאקסעלעט ס'ורָאגערג

: 

 ,186 ,רעבמַאלַאד

 דאָלאָנד,  480,
 ,199 ,ָאוַאומַאד

 ,29 ,לומש ןיא עמַאד
 ,289 ,טעמָאק ס'וטַאנָאד

 ,56 ,ןרעטש עטלעּפָאד

 ,999 ,ןיוורַאד

 ,818 ,טייצ עכולטינשכרוד

 ,111 ,ענָאיד

 | .017 ,188 ,סויסאק ָאיד

 ,946 ,(רענייטשלעמיה ןיא) ןעטנעמיד
 ,4061 ,ןָאיסרעּפסיד
 ,12 ,רעפּפוד

 ,141 ,סָאמיעד

 ,488 ,רבמַאלעד
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 ,434 ,422 ,127 ,טעטיסנעד

 ,419 ,483 ,ןָאיצַאנילקעד

 ,40/ ,סקַא-סנָאיצַאנילקעד

 ,80 ,(ןָאירָא) "ת, רעד
 ,844 ,ןָאגַארד

 ,20 ,םיכלמ וירד

 ֹה

 ,802 ,(סאמָאלַאה) ןיווָאלַאה

 ,286 ,88 ,ילַאה
 ,498 ,209 ,190 ,טעמָאק ס'ילַאה

 ,140 ;ללָאה
 ,148 ,גנידרַאה

 ,880 ,ןומ טסעוורַאה

 ,802 ,92 ,טנָאזירָאה

 ,92 ,(ןעלוקינַאק) געט-דנוה

 ,81 ,(סויריפ) ןרעטשד-דנוה

 ,45 ,99 ,ןעדַאיה

 ,285 ,ןָאברַאקדָארדיה

 ,06 ,(ףָאטש-רעסַאו) ןעשזָארדייה
 ,408 ,278 ,171 ,167 ,64 ,סנעהייה

 ,44 ,ןוז רעד ןופ רעוייה

 ,408 ,809 ,סקָא רעשילמיה

 ,20 ,(געוו-ךלימ) ףךווט רעשילמיה

 ,489 ,עקינַאכעמ עשולמיה

 ,888 ,לָאּפ-דרָאנ רעשילמיה

 ,983 ,רָאטַאוװקע רעשילמיה

 ,241 ,(ןערָאעטעמ ) רענויטש-לעמיה

 ,198 ,ףילגָארעיה

 ,800 ,259 ,106 ,סוכרַאּפיה
 ,216 ,ַאלָאברעּפיה

 ,171 ,ןָאירעּפיה

 ,459 ,סוילעוועה

 / ,989 ,ליעה

 (עשינַאקינרעּפָאק) עשירטנעצָאילעזװ
 ,804 ,105 ,םעטסיס

 ,92 ,ןָאסרעדנעה

 ,021 ,דרָאקַאטּפעז

 ,844 ,סוטַאדא-טה

 ס ק ע ד ני א

 ,198 ,סונעוו ןופ רענרעה

 ,899 ,80 ,סעלוקרעה

 ,111 ,82 ,95 ,6 ,(ןהָאשוד) לעשרעה
5, 500, 

 ,119 ,11 ,63 ,98 ,(םאיליוו) לעשרעה
85, | 

 ,4/8 ,ּפָאקסעלעט ס'לעשרעה

 וו

 .114 ,ןַאקלואוו

 .,49 ,ןרעטש עלבַאירַאוװ

 רעד ןופ ןָאיצַאירַאװ
 ,098 ,רעטנעצ-טיוק

 .897 ,עילעהירעפ רעד ןופ ןָאיצַאירַאוװ

 -קולבָא ס'קיטּפילקע ןופ ןָאיצַאירַאװ

 ,090 ,טעטיוו

 897 ,טעטיצירטנעצסקע ןופ ןָאיצַאירַאװ
 ,480 ,ןַאידירעמ רענָאטגנישַאוװ

 .150 ,ןוז רעד ןופ טייקטייוו

 ,284 ,ןָאסליוװ

 ,248 ,רָאעטעמ-טעמַאליוװ

 ,480 ,207 ,74 ,סָאמ-לעקניוו

 ,42 ,(הלותב לומ) סיניגריוו

 .,808 ,87 ,28 ,(ןרעטש} ַאגעװ

 ,807 ,ןעטקנוּפ-עדנעוװ

 .120 ,110 ,101 ,(הגונ) סונעוו
 . ,145 ,ַאטסעוו

 (גנולהירפ) לַאנרעװ
7, 

 -רעווש ס'ןוז

 - ,90 ,טקָאניװקע

 ז

 ,409 ,581 ,199 ,88 ,קַאידָאז
 ,579 ,(ןעלטרַאג) ןעגָאז
 ,217 ,ץיה-ןוז

 ,806 ,סרעגייז-ןוז

 ,819 ,גָאטיןוז

 ,981 ,ןעמַאלפ-ןוז

 ,218 ,ןעקעלפ-ןוז

: 
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 ,216 ,ןעלהַארטש-ןוז

 ,800 ,טינעז

 ,844 ,214 ,ןַאסנַאשז

 ,84 ,(םימואת לֹומ) ונימעשז

 ֹמ

 ,426 ,849 ,(טולפ ןוא עבבע) ,סדיַאט
 ,יניקַאט 100, 

 ,82 ,(רוש לומ) סערָאט

 ,145 ,עלוהט
 ,289 ,ּפָאקסעלעט-םרוהט

 .1/1 ,ןַאטימ

 ,1170 ,אינַאטוט

 ,81 ,(לָאגלַא) ןרעטש-לעפייט
 ,100 ,182 ,88 ,58 ,עהַארב עד ַאכוט

 ,990 ,סיורַאכָאמימ

 .148 ,ץעועג סע'סויציט

 .111 ,סיהטעט

 ,(רוקרעמ ןופ) 117 טטיונַארט

 .(סונעוו ןופ) 904 ןוא

 ,411 ,448 ,לעקריצ-טיזנַארט

 .810 ,טקוּפָארט

127 

 ף

 .188 ,סויווַאלּפ םופעוָאו

 ,208 ,גנָאו

 .171 ,םוטעּפַאו

 ,304 ,סוקָאדוו

 ,810 ,רעדנעלַאק רענַאילוו

 .148 ,ןָאנוו
 ,218 ,180 ,121 ,110 ,רעטיּפוי

 ,826 ,(לאומש רמ) ואניהרו

 ,417 ,עירָאטַאװרעסבָא סעקרעו

= 

 ,99 ,המיכ

 ,29 ,לוסכ

094 

 ,408 ,םווטַאמָארכ

 ,499 ,ןָאיצַארעבַא עשיטַאמָארב

 ,202 ,ערעפסָאמָארכ

 .104 ,סָאנָארכ

 ,187 ,לעווָאל

 ,444 ,156 ,דויטיטַאל
 ,488 ,198 ,198 ,דנַאלַאל
 ,444 ,126 ,דויטיגנָאל
 9 ,לַאטַאל

 ,184 ,177 ,לעסַאל
 ,489 ,401 ,227 ,160 ,סַאלּפַאל

 ,488 ,ליַאקַאל

 ,818 ,חול-הנבל
 .804 ,חול

 ,856 ,קיטַאנול
 ,849 ,899 ,ןָאוצַאנול

 ,199 ,(סונעוו) רעפיצול
 , ,(םינזאמ לומ) ַארביל

 .886 ,סור ןויל

 ,(גרַאב-חנבל) ץונבייל
 ,399 ,יעהרעּפיל
 ,477 ,184 ,עירָאטַאװרעסבא קיל

 ,898 ,07 ,98 ,ַאריל
 ,42 ,(הירא לומ) ָאעל
 ,ישטניוו ַאד ָאדרַאנָאעל

 ,284 ,288 ,ןעדינָאעל

 ,9 ,0 ,142 ,115 ,עירעוו על
 ,987 ,ליטנעשז על
 ,208 ,טָאּפעל

 ,297 ,טעמַאק ס'לעססעל

,0 

,9 

 ֹמ

 ,10 ,דויטינגַאמ
 ,(סרַאמ) םידאמ

 ,420 ,םוטנעמָאמ

 .811 ,הנבל רעד ןיא ןַאמ

,5 



 098 ס ק ע ד ני א

 ,800 ,295 ,209 ,(קעזויא) ןָאמוונ ,898 ,ערַאקסַאמ

 ,468 ,8 ,428  ,ןיולעקסַאמ

 .101 ,ןרעטשנעגרָאמ

 .128 ,121 ,110 ,102 ,82 ,סרַאמ

 .240 ,ןַאסַאומ

 ,281 ,עיניומ

 ,88 ,14 ,תולזמ

 ,497 ,89 ,(סורָאט) רוש לומ

 ,984 ,(גניליווצ) םימואת לומ

 .894 ,ןטק רוזחמ

 ,8594 ,ןעגנורעיופ-(הנבל) דלומ

 ,814 ,(סקאמ) רעלוומ

 ,26 ,געוו-ךלימ

 ,171 ,סַאמימ

 ,809 ,רעטעמָארקימ
 ;80 ,(ןרעטש-רעדנואוו) יטעס ַארימ

 ,924 ,ןָאמעמ

 סולקיס רעשינָאטעמ

 ,2460 ,ביוטש רעשירָאעטעמ

 .987 ,(רענויטש-לעמיה) ןערָאעטעמ |

 | ,489 ,ןעסָאמ עשירטעמ

 ,488 ,8090 ,ןַאידירעמ

 ,470 ,לעקריצ-ןַאודירעמ

 .,811 ,סוינַאדעסרעמ

 .112 ,110 ,105 ,(בכוכ) רוקרעמ

 ,488 ,ןעשעמ

 ,(ןטק רוזחמ)

 ב

 ,882 ,887 ,ןעדָאנ

 ,238 ,(םוידָאס) םוירטַאנ

 ,198 ,(סונעוו} ַאנַאנ

 ,(םילַאערָאב ַאנָארָאק) ןיורק עכילדרָאנ
7 | 

 ,90 ,(עפורגנרעטש) ץיירק רעכילדרָאנ

 ,26 ,רונד רהנ
 ,105 ,101 ,(סונעוו) הגונ

 ,896 ,ןָאיצַאטונ

 .417 ,ץעועג-עיצרענוא ס'ןָאטוינ
 ,411 ,ץעזעג-סנָאוצַאטיװַארג ס'ןָאמווג

0, 

 ,404 ,לעּפע ס'ןָאטוונ
 ,248 ,288 ,40 ,(ןָאמייס) םָאקוינ

4, 288, 809 404, 
 .800 ,(סַאמטסירק) לעטינ
 .00 ,(ףָאטש-קיטש) ,ןעשזדָארטוונ

 ,81 ,סולינ

 ,190 ,סאטעסינ

 ,62 ,ַאלובענ

 .489 ,171 ,עזעטָאּפוה-ַאלובענ
 ,206 ,טעטיזָאלובענ
 ,179 ,174 ,110 ,ןוטּפענ

 ֹס

 ,48 ,(תשק לומ) סווראטישזדַאס
 ,31 ,סוהטָאס

 .169 ,121 ,111 ,ןרוטַאס
 .163 ,סעילַאנרוטַאס

 ,809 ,886 ,806 ,סיטסלָאס

 ,849 ,סָארַאס

 ,821 ,רוביעה דוס

 .188 ,סוינָאטעוס
 ,140 ,ןעטילעטַאטס

 | ,84 ,98 ,עוואורטס

 ,(דיאָאטענַאלּפ) 108 ,עלעביס

 .(רעטעג ןופ רעטומ)

 ,86 ,(ןַאװש) סונגיס

 .899 ,גנוהערדמורַא-חנבל עלַארעדיס

 ,878 ,גָאמט רעלַארעדיס
 ,246 ,ןעטירעדיס

 ,111 ,(עשיגָאלָארטסַא) ןעלָאבמוס

 ,880 ,גנוהערדמורַא-הנבל עשידָאניס

 ,00 ,25 ,29 ,(ןרעטש-דנוה) סוויריס
6 180. 

 ,88 ,91 ,13 ,ןרעטש ערעלָאּפמוקריס

241 
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 ,884 ,ןעגָאזעס
 ,0/ ,סורָאטנעס

 ,809 ,201 ,אקענעס

 ,917 ,ליוועד-רעלק-ןעט
 ,291 ,977 ,יקעס
 412 ,439 ,טנַאטסקעס

 ,149 ,סערעס

 ,49 ,אקוּפס

 .468 ,םולוקעּפס

 908 ,(ןעטעמָאק ןופ) 989 ,סרעטקעּפס

 .(ןוז רעד ןופ)
 ,289 ,ףַארגָארטקעּפס

 ,וולַאנַא לַארטקעּפס

58, 

 ,ּפַאקסָארטקעּפס
5, 801. 

 ,48 ,(ברקע לזמ) ןָאיּפרָאקס

 ,288 ,186 ,1195 ,ילערַאּפַאיקס

 ע
 ,298 ,רעהטע

 ,2018 ,204 ,181 ,114 ,91 ,סּפילע

 .100 ,םואעריּפמע

 ,1/1 ,סודַאלעסנע

 ,298 ,עקנע
 ,298 ,טעמַָאק ס'עקננ

 ,406 ,106 ,ןעלקיסיּפע

 .80/ ,(גָאטביולג) סקָאניוװקע

 ,888 ,עיניל-סקָאניוװקע

 ,809 ,880 ,80 ,89 ,קיטּפילקנ

 ,894 ,ןעסּפילקע

 ,448 ,204 ,סענעהטסָאטַארע

 .14/ ,סָארע

 ,001 ,ןעטונרעטיצדרע

 ,444 ,ןַאידירעמ רעטשרע

 ,418 ,סיוטש רעטשרע
 ,29 ,12 ,שע

,204 ,9040 ,6 

101 ,126 66 4 

 ּמ

 .145 ,סַאלַאמ

 ס09

 ,407 ,סקַא-רַאלָאּפ

 .810 ,ןעווירק-רַאלַאּפ

 ,440 ,898 ,90 ,19 ,15 ,ןרעטש-רַאלַאּפ

 ,49 ,84 ,סקולָאּפ
 .18 ,(רעב ןעסיורג ןופ) סרעטנוָאּפ

 ,140 ,ַאסילַאּפ

 - ,898 ,עילַאהסַאּפ
 ,199 ,(סונעוו) ןרעטש-ךוטסַאּפ

 ,443 ,סוינָאדיסָאּפ

 ,110 ,ַאלָאבַארַאּפ

 ,488 ,92 ,87 ,84 ,סקַאלַארַאּפ

 ,209 ,280 ,ןוז רעד ןופ סקַאלַארַאּפ

,0 
 ,219 ,עטפערק ןופ  םַארגָאלעלַארַאמ

8, 118, 

 ,889 ,(ןעדויטיטַאל) ןעזיירק-לעלַארַאּפ

52, | 

 .190 ,סוסלעסַארַאּפ

 ,490 ,ןַאידירעמ רעזירַאּפ

 .194 ,ערַאּפ

 ,868 ,989 ,106 ,104 ,סואעמעלָאטּמ

 -סיס (עשירטנעצָאעג) עשיאעמעלָאמּפ

 .104 ,םעט

 .144 ,ווַאיּפ
 ,804 ,סַארָאגַאהטיּפ

 ,043 ,ערגניּפ

 ,19 ,(םויגד לומ) סעסיּפ

 ,444 ,421 ,רַאקיּפ

 .189 ,גנירעקוּפ

 ,243 ,וריּפ

 ,98 ,(רעקַא) ןָאלּפ
 | ,438 ,1423 ,110 ,ןעדיאָאטענַאלּפ

 ,398 ,ןענָאוצַאברוטרעּפ עשירַאטענַאלּפ

 .100 ,79 ,ןעטענַאלּפ
 ,811 ,ךרַאטולּפ

 ,188 ,סוינולּפ

 ,44 ,88 ,29 ,ןעדַאיעלּפ

 ,03/ ,288 ,ַארבמונעּפ

 .185 ,180 ,114 ,ןענָאוצַאבומרעפ
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 ,208 ,ןעטעמָאק עשירָאירעּפ
 ,880 ,198 ,130 ,114 ,עילעהירעּפ

 ,62 ,81 ,סואעסרעּפ

 ,288 ,ןעדיאעסרעּפ

 .00 ,99 ,ןָאיסָארּפ

 ,298 ,םוירּפ

 ,108 ,עליבָאמ םומורּפ
 28 ,סעסקָאניװקע יד ןופ עיסעצערּפ

7, 804, 

 פ

 ,430 ,141 ,סָאבָאפ

 .211 ,סויצירבַאפ

 ןופ) 124 ,(רוקרעמ ןופ) 116 ,ןעוַָאפ

 .(הנבל רעד ןופ) 822 ,(סונעוו

 . ,49 ,עירטעמָאטָאפ

 ,284 ,288 ,ןרעטש עדנעלַאפ

 ,48 ,טוַאהלַאמָאפ

 .498 ,גנעל עלַאקָאפ
 ,456 ,חטש רעלַאקָאפ

 ,458 ,204 ,114 ,סוקָאפ

 ,428 ,802 ,דרע רעד ןופ םרָאפ

 ,204 ,ָאקופ

 .201 ,ָאויפ

 ,20 ,ךיוט רעגידרעוופ

 ,2986 ,סנעגער עגידרעוופ

 ,61 ,ןרעטש עכַאפלעיפ

 5386 ,204 ,186 ,10 ,9 ,ןָאירַאמַאלפ
8,. 

 ,466 ,ּפָאקסעלעט ןופ דלעפ

 ,584 ,גַָאט ןופ גנורעגנעלרעפ

 ,445 ,לענרעפ

 ,808 ,800 ,סעונול רעּפָאהנעוַארּפ

 .998 ,לענערפ

 יי

 .876 ,סקַא ס'דרע ןופ טייקנעגיובעגוצ

 ,208 ,(רעטיּפוי) קדצ

 ס ק ע ד ני א

 ,84 ,(םימואת לומ) גניליווצ
 ,42 ,41 ,40 ,קַאידָאז ןופ סנעכייצ
 .24 ,(אלעּפַאק) געוצ
 ,420 ,טפַארק עלַאטעּפירטנעצ

 ,432 ,428 ,881 ,טפַארק עלַאגופירטנעצ

 ֹק
 ,8091 ,זיירק רעשיטסילַאבַאק
 ,498 ,שידנעווַאק

 ,844 ,סובמולָאק

 ,801 ,רָאטַאמילָאק

 ,184 ,ָאטסילַאק
 ,896 ,סוּפילַאק

 .817 ,ןעדנעלַאק

 ,180 ,ןעטעמָאק

 ,284 ,223 ,ןעקע-טעמָאק
 ,186 ,סרַאמ ן'פיוא ןעלַאנַאק

 | ,91 ,48 ,םוּפָאנַאק

 .436 ,ךעלזעלג עקסעוונָאק

 ,115 ,ןָאיצקנוינָאק

 ,08 ,יטיסַאנעװ סינַאק

 ,81 ,רָאיַאמ סינַאק

 ,88 ,רָאנימ סינַאק

 .81 ,לוקינַאק
 ,19 ,(עּפורגנרעטש) ןָאיצַאלעטסנָאק
 ,49 ,(ןטרס לזמ) רעסנַאק
 ,480 ,ןעויירק עשירטנעצנָאק
 ,486 ,ךעלזעלג עווַאקנָאק

 .200 ,17 ,ַאעּפָאוסַאק

 ,258 ,152 ,יניסַאק

 .01 ,48 ,84 ,רָאטסַאק

 ,24 ,סָאמסָאק

 רעשימסָאק

5, 

 .24 ,(געוצ) ַאלעּפַאק
 ,116 ,112 ,108 ,105 ,9 ,סוקינרעּפָאק

6, 

 ,84 ,(ודג לומ) ןרָאקירּפַאק
 .84 .סילַאערַאב ַאנַארָאק

 ,ביוטש (רעשירָאעטעמ)



 ץנארק פיליפ

 ,289 ,ןוז רעד ןופ ַאנָארָאק

 - ,812 ,ןַאדרַאק
 ,204 ,ויגרָאק

 ,2805 ,ףָאהכרוק

 ,18 ,רעב רעניילק
 88 ,דנוה רעניילק
 ,4060 ,288 ,148 ,181 ,28 ,8 ,רעלפעק

 ,408 ,עצעזעג ס'רעלּפעק

 ,81/ ,(הנבל רעד ןופ) סרעטַארק

 ר

 ,594 ,ןַאדַאמַאר

 .415 ,889 ,(דרָאל) סטָאר
 ,171 ,אעהר

 ,807 ,רעדנעלַאק רעשימיור

 ,80 ,לעגיר
 ,484 ,164 ,ןרוטַאס ןופ ןעגנור

 ,430 ,עשיר

041 

 ,48 ,סולוגער

 ,208 ,(רעטקעּפס) ןעגיובנעגער
 ,408 ,ןָאוסנעסַא עטכער

 | ,266 ,רעמער
 .408 ,ןעּפָאקסעלעט עוויטקעלפער

 ,409 ,ןעּפָאקסעלעט עוויטקַארפער

 ,297 ,ןָאוצקַארפער

 ׁש

 ,146 ,ַאולרַאש

 ,105 ,(ןרוטַאס) ואתבש

 .289 ,עבַאווש

 ,20 ,ןָאורָא ןופ דרעווש

 ,8905 ,רעטנעצ-טייקרעווש

 ,288 ,רעגווש

 996 ,204 4 ,טכול ןופ טייקלענש

 | ,84 ,ךרַאטולּפ }




